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Time to be smart. 

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

Garmin.gr   quatix™ 3



1Iστιοπλοϊκός Kόσμος

περιεχόμενα

Μ Ο Ν Ι Μ Ε Σ  Σ Τ Η Λ Ε Σ

Σελ 03 Μ'ανοιχτά πανιά

Σελ 04  Απόψεις

Σελ 10 Ενημερωτικά

Σελ 34  Κατηγορίες Τριγώνου

Σελ 42 Κωπηλασία

Α Ν Ο Ι Κ Τ Η  Θ Α Λ Α Σ Σ Α

Σελ 18 Νέα κατηγορία σκαφών στο 55ο Ράλλυ Αιγαίου

Δ Ι Ε Θ Ν Η

Σελ 20 Volvo Ocean Race

Σελ 22 Σίδνεϋ - Χόμπαρτ

Θ Ε Μ Α Τ Α

Σελ 24 άρθρο: Ολυμπιακοί Αγώνες Παρίσι 2024

Σελ 26 τεχνικό: Μαθαίνοντας τους κανονισμούς της  
 World sailing 2017 – 2020

Σελ 28 άρθρο: Το νησί του απέραντου γαλάζιου

Σελ 32 άρθρο: Kiteboarding

Σελ 40 συνέντευξη: Τ. Βατίστας και Δ. Σαρικαβάζης  
 αποκαλύπτουν στον "Ι.Κ." το όραμά τους για τον  
 Ναυτικό Όμιλο Π. Φαλήρου

Σελ 44 ταξιδιωτικό: Διασχίζοντας την Ευρώπη μέσα από τα  
 ποτάμια της: από την Κέρκυρα στην Κέρκυρα

Σελ 48 ιστορικό: Αστρονομικές χρονολογήσεις του  
 τέλους του Τρωικού Πολέμου και της επιστροφής  
 του Οδυσσέα

018

022

024

036

Ιστιοπλοϊκός Κόσμος 133
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! 



«Στην Ανοικτή Θάλασσα είχαμε εξελίξεις που θα σηματοδοτήσουν νέα 
πορεία. Το συμβούλιο της Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας 

(WORLD SAILING) αποφάσισε να προτείνει στη Διεθνή Ολυμπιακή 
Επιτροπή (International Olympic Committee – IOC) να συμπεριληφθεί 
ένας αγώνας ανοικτής θάλασσας ως επίδειξη (showcase) στο ολυμπιακό 

πρόγραμμα του 2020...»
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Με τον καινούριο χρόνο, να ευχηθούμε κατ’ αρχάς σε όλους υγεία. Διότι «από υγείας άρξασθε» κατά παράφρασιν του αρχαίου ρητού.

Ας έχουμε υπ’ όψιν τη μεγάλη ατυχία που συνέβη στον νεαρό πρωταθλητή των καταδύσεων Ανδρόγεω Σαμψάκη και ας του ευχη-
θούμε καλή ανάρρωση.

Επ’ ευκαιρία θέλουμε να συγχαρούμε την ειδησεογραφική ιστοσελίδα www.welovesports.gr για την πρωτοβουλία της να οργα-
νώσει μια φιλανθρωπική βραδιά για να συμβάλει οικονομικά στα έξοδα ανάρρωσης στο εξωτερικό του άτυχου πρωταθλητή μας. Ο 
Π.Ο.Ι.Α.Θ ανταποκρίθηκε στο αίτημα των οργανωτών και συνέβαλε με την παραχώρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων του και τη 
φιλοξενία των προσκεκλημένων.

Στο αγωνιστικό μέρος τώρα των κατηγοριών τριγώνου, η χρονιά 2017 έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο για τη νέα γενιά των Ελλή-
νων πρωταθλητών. Η Βασιλεία Καραχάλιου στην ολυμπιακή ρεγκάτα των Κανάριων νήσων κατέλαβε την 1η θέση της γενικής 
κατάταξης ανδρών και γυναικών στο Laser Radial και ανακηρύχθηκε η καλύτερη αθλήτρια της διοργάνωσης. Παράλληλα ο Δη-
μήτρης Παπαδημητρίου ανακηρύχθηκε ως τρίτος κορυφαίος νέος αθλητής της Ευρώπης από την Ένωση Ευρωπαϊκών Ολυμπι-
ακών Eπιτροπών και η καινούρια χρονιά συνέχισε πολύ καλά. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 420 οι Αριάδνη Σπανάκη και Μυρτώ 
Παπαδοπούλου ήρθαν πρώτες στα κορίτσια έως 17 ετών και 8ες στη γενική κατάταξη. Οι Τέλης Αθανασόπουλος – Δημήτρης 
Τάσσιος ανακηρύχθηκαν η κορυφαία ομάδα κάτω των 18 ετών και τιμήθηκαν με το τρόπαιο “Γουίλιαμ Σάντσες”.

Στην Ανοικτή Θάλασσα είχαμε εξελίξεις που θα σηματοδοτήσουν νέα πορεία. Το συμβούλιο της Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής Ομο-
σπονδίας (WORLD SAILING) αποφάσισε να προτείνει στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (International Olympic Committee – IOC) 
να συμπεριληφθεί ένας αγώνας ανοικτής θάλασσας ως επίδειξη (showcase) στο ολυμπιακό πρόγραμμα του 2020 και να 
εξετασθεί ανάλογα με την έκβαση η περίπτωση να αποτελέσει για τις επόμενες διοργανώσεις ένα ολυμπιακό άθλημα. Ο 
αγώνας θα γίνει με έναν τύπο σκάφους περίπου μεταξύ 9-12 μέτρων σε μια διαδρομή τεσσάρων ημερών και το πλήρωμα θα απο-
τελείται από έναν άνδρα και μια γυναίκα. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις.

Προς το παρόν ευχόμεθα καλή και δημιουργική χρονιά.

editorial
του Ι. Μαραγκουδάκη / Πρόεδρου Δ.Σ

Μ ' Α Ν Ο Ι Χ Τ Α  Π Α Ν Ι Α
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«Ο τίτλος του ολυμπιονίκη είναι τιμή και ευθύνη» 
Όσοι είχαν την τύχη, ευλογία, ικανότητα και κυρίως τη θέληση να ξεπερνούν τις αντιξοότητες 
και να τύχουν ύψιστων διακρίσεων στην αθλητική τους διαδρομή, έχουν ταυτόχρονα και το 
καθήκον να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τους διαδόχους τους, ώστε να επιτύχουν και 
αυτοί αντίστοιχες επιτυχίες.

Για την Ελλάδα μας, σημαντικότερο από την κατάκτηση ενός ολυμπιακού μεταλλίου είναι 
η περαιτέρω υποχρέωση να δημιουργηθεί παράδοση, για να εμπνευστούν οι επόμενοι. Η 
υποχρέωση που έχουμε οι παλαιότεροι είναι, μεταφέροντας γνώση και πολύτιμες εμπειρίες 
μέσα από τον ρόλο του 'προπονητή', να βοηθήσουμε τους νεότερους αθλητές να αντλήσουν 
τις ευκαιρίες διάκρισης, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα (που δεν είναι και λίγα σήμερα).

Ο τίτλος του 'προπονητή' (με έμφαση στα εισαγωγικά), υπεραπλουστεύει και γενικεύει έναν 
σύνθετο ρόλο που καλείται να εκπληρώσει. Η προστιθέμενη αξία ενός 'προπονητή', κάτι που 
δυστυχώς δεν διδάσκεται (όπως η εργοφυσιολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγική, αθλητι-
κή ψυχολογία κ.α) είναι το να έχει υπάρξει ο ίδιος ζωντανό παράδειγμα των όσων πρεσβεύει 
και προτείνει. Αλλά να είναι και εμπνευστής - παρακινητής του αθλητή που αναλαμβάνει να 
προπονήσει διαχρονικά, ενισχύοντας τη μεταφορά της πληροφορίας. Είναι απαραίτητη η 
εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αγώνισμα μέσω βιωματικής εμπειρίας τόσο ως αθλητής όσο 
και ως προπονητής, απόρροια των οποίων είναι η ικανότητα συντονισμού των ανθρώπων 
που απαρτίζουν την “ομάδα υποστήριξης“, όπως τον εργοφυσιολόγο, με τον αθλητικό ψυχο-
λόγο, τον διατροφολόγο, τον φυσιοθεραπευτή κ.α. 

Ο 'προπονητής' οφείλει να παίρνει κρίσιμες αποφάσεις κάτω από συνθήκες αφόρητης 
πίεσης, να διαχειρίζεται ακραία συναισθήματα μέσα στην ψυχή του αθλητή του, αλλά και του 
ίδιου. Ο αληθινός προπονητής πρέπει πάντα να προτιμά να είναι χρήσιμος παρά αρεστός. 
Να έχει αίσθηση του καθήκοντος και ότι εκπροσωπεί κάτι κατά πολύ ανώτερο από τον εαυτό 
του. Αυστηρότερο κριτήριο-πρόκριμα για έναν προπονητή δεν υπάρχει από το ότι ένας κο-
ρυφαίος αθλητής - και μάλιστα oλυμπιονίκης - τον επιλέγει και τον θεωρεί «αναγκαίο καλό».

Σε ό,τι με αφορά σε αυτό το πλαίσιο της 'προπονητικής' μου εμπλοκής, παρά τις όποιες αδι-
κίες και δυσκολίες που βίωσα στην πορεία μου, Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ (ο άνεμος, τα κύματα του 
Αιγαίου και πάνω απ’ όλα οι άνθρωποί της) μου έχει προσφέρει πάρα πολλά και ελπίζω και 
εύχομαι να με αφήσουν να της τα επιστρέψω. 

Χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δίνει ο Βύρωνας Κοκκαλάνης, ο οποίος είναι και θα 
παραμείνει ο πρωταγωνιστής σε αυτή την προσπάθεια, εν όψει του 2020 και ελπίζω να 
λυθούν εγκαίρως τα προβλήματά του από τους αρμόδιους φορείς (ΕΙΟ-ΓΓΑ και ΕΟΕ ). 

** προπονητή ολυμπιακής ιστιοσανίδας 

του χρυσού και αργυρού ολυμπιονίκη 
στην ιστιοσανίδα Νίκου Κακλαμανάκη

Περί ελλείψεως 
αδείας ασκήσεως 
επαγγέλματος**
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Μετά τον καταιγισμό των εξελίξεων με τα σκάφη με υδροπτέρυγα (foils) που προήλθε από 
τα ερευνητικά προγράμματα των γαλλικών ναυπηγείων αλλά κυρίως από το προηγούμενο 
America’s Cup, η Ανοιχτή Θάλασσα βλέπει επιτέλους κοσμογονικές αλλαγές. Η κυρι-
ότερη είναι ότι πλέον γίνεται ένα κανονικό άθλημα, με παγκόσμιες διοργανώσεις και ίσως 
παρουσία και στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στις 12 Δεκεμβρίου, για πρώτη φορά στην ιστορία, η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Ομοσπον-
δία, το World Sailing, πρότεινε τη δημιουργία Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Offshore 
με σκάφη one design. Η πρόταση αυτή μάλιστα κατατέθηκε και στη Διεθνή Ολυμπιακή Επι-
τροπή (ΔΟΕ) και έχει την υποστήριξη του Δανού προέδρου Kim Andersen και του Βρετανού 
διευθύνοντα συμβούλου Andy Hunt αλλά και πολλών ακόμα μελών του συμβουλίου.

Κατόπιν αυτού, εναπόκειται στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή η διοργάνωση ενός Offshore 
test event στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020. Αν όλα πάνε καλά και δοθεί 
τελικά το πράσινο φως από τη ΔΟΕ, η κλάση θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του 2024 στη Γαλλία και συγκεκριμένα στη Μασσαλία που θα γίνει 
η ιστιοπλοΐα. Το σκάφος μάλιστα που προτείνεται είναι το εκπληκτικό νέο Figaro Beneteau 
3 που πλέον θα είναι foiling. Το σκάφος είναι σχεδίασης Van Peteghem - Lauriot Prévost 
και κατασκευάζεται από το διάσημο Group Finot, που έχει κατασκευάσει τα πιο πετυχημένα 
και παράτολμα σκάφη των τελευταίων ετών. Το ολικό μήκος του είναι 10.85 μέτρα ενώ το 
μήκος ισάλου 9.75 μέτρα και το εκτόπισμα του λιγότερο από 3 τόνοι. Μόλις το καλοκαίρι που 
μας πέρασε ξεκίνησε να 'χτίζεται' το πρώτο πρωτότυπο σκάφος με μεγάλη μυστικότητα από 
το γαλλικό ναυπηγείο.

Παρόλο που υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να συζητηθούν και για το σκάφος 
το ίδιο και για το φορμάτ των αγώνων, φαίνεται ότι η κλάση θα είναι double handed, δύο 
άτομα δηλαδή μικτό πλήρωμα (ένα αγόρι και ένα κορίτσι). Το σκάφος θα κατασκευάζει μόνο 
ένα ναυπηγείο, προφανώς το Group Finot.

Όσον αφορά το φορμάτ των αγώνων, ο Noboru Kobayashi της Ιαπωνικής Ομοσπονδίας Ιστι-
οπλοΐας, πρότεινε μια ιστιοδρομία 300 ναυτικών μιλίων, αγώνας δηλαδή δύο ημερών με μία 
διανυκτέρευση εν πλω, που θα ξεκινάει κοντά στην ολυμπιακή μαρίνα στον κόλπο του Τόκιο 
και θα τελειώνει στην Ενοσίμα, δυτικά του Τόκιο.

Υπήρχε όμως ένα τεχνικό πρόβλημα. Η ΔΟΕ είχε αποφασίσει η ιστιοπλοΐα να μην έχει 
συμμετοχή με περισσότερες από 10 κλάσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες, συνεπώς 
για να χωρέσει και η Ανοικτή Θάλασσα, έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές. 

Έτσι λοιπόν η προετοιμασία για το 2024 αφήνει εκτός τις δύο κλάσεις Windsurf (RS:X 
ανδρών και γυναικών) και περιορίζει τα dinghy (470) και τα skiff (49er) σε ένα μόνο 
μικτό event, αντί για χωριστά που είχαμε στο παρελθόν. Η κατάργηση αυτών των 4 κατηγο-
ριών αφήνει χώρο για νέα πράγματα, εντός των ορίων των 10 κατηγοριών μεταλλίων που 
έχει θέσει η ΔΟΕ. Όπως για παράδειγμα τα kite που είχαν δοκιμαστεί πριν από μερικά 
χρόνια και τώρα ανοίγει ο δρόμος και γι’ αυτούς.

Αν όλα πάνε καλά, σύντομα θα έχουμε και επισήμως αθλητές ιστιοπλόους ανοικτής θαλάσ-
σης, γεγονός που θα αποτελέσει και ένα περαιτέρω βήμα στην εξέλιξη των αθλητών dinghy, 
που μετά τις ολυμπιακές κατηγορίες, έπρεπε να αναζητήσουν σταδιοδρομία σε αγώνες 
κλάσεων ή στο America’s Cup.

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.

Οι εξελίξεις 
τρέχουν



6 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

απόψεις

«Κανείς δεν είχε σχεδιάσει ένα ταξίδι solo γύρω από τη Γη σε λιγότερο από 50 ημέρες. 
Όταν πλησίαζα προς τον τερματισμό η αίσθηση μου ήταν βαριά, κάτι το οποίο με ξεπερνού-
σε. Είχα αγωνία μήπως και κάτι πάει στραβά λίγο πριν το τέλος, μη χτυπήσω κάτι που θα 
μου προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζημιά στο σκάφος και δεν θα τα κατάφερνα. Όλα αυτά σε 
συνδυασμό με την έλλειψη ύπνου και την κούραση με έβαλαν σε μεγάλη πίεση.

Πίεσα τον εαυτό μου να κάνει όλες τις μανούβρες που θα έκανε ένα αντίστοιχο σκάφος 
με πλήρες πλήρωμα. Πολλές φορές είχα αίμα στο στόμα μου καθώς έσερνα 10 πόντους 
τη φορά πάνω στο σκάφος πανιά που ζύγιζαν 150 κιλά το καθένα γεμάτα νερό. Υπήρξαν 
νύχτες που έμεινα τελείως ξάγρυπνος στο κόκπιτ μέσα στο κρύο με τη σκότα στα χέρια 
έτοιμος να λασκάρω σε περίπτωση που το σκάφος πήγαινε να ανατραπεί. Όλο αυτό δεν 
είναι μια κομψή δουλειά αλλά ο τρόπος μου δούλεψε. Ο Νότιος Ωκεανός ήταν πολύ δύσκο-
λος. Συγκεντρώθηκα σε μικρές καθημερινές νίκες ώστε να μπορέσω να διατηρήσω τόσο 
το ηθικό μου όσο και τον ρυθμό. Σωματικά τα έδωσα όλα δεν έχω να δώσω τίποτε άλλο.

Ο τερματισμός είναι μια μεγάλη ημέρα για μένα ως αθλητής και ως άνδρας. Είμαι περή-
φανος για το ταξίδι μου. Δούλεψα ασταμάτητα για να φτάσω σ αυτό το σημείο. Έπεσα και 
ξανασηκώθηκα. Με τις ταχύτητες που πηγαίνουν αυτά τα σκάφη είσαι μόνιμα στην κόψη 
του ξυραφιού. Ο θόρυβος και οι δονήσεις του σκάφους είναι ανυπόφορες σ αυτές τις 
ταχύτητες (30+ knots). Όταν είσαι με πλήρωμα το αντιμετωπίζεις μέσα από την ύπαρξη των 
άλλων αλλά όταν είσαι μόνος σου προσθέτει τεράστια πίεση.

Ξέρεις ότι αν πάνε τα πράγματα στραβά θα πάνε πολύ γρήγορα πριν καν προλάβεις να αντι-
δράσεις με δυσάρεστα αποτελέσματα ακόμη και για τη ζωή σου. Τα κατάφερα όμως χάρις 
στην εμπειρία που απέκτησα μέσα από τις αποτυχίες μου. Αυτό που μπορώ να πω σήμερα 
είναι ότι η αξία τους ενισχύθηκε μέσα μου και είμαι πολύ περήφανος γι αυτό! Αυτή τη στιγ-
μή θέλω μόνο ένα πράγμα. Να πάω για ύπνο και να αφήσω το μυαλό μου να ξεκουραστεί. 
Να κοιμηθώ λέγοντας στον εαυτό μου ότι όλα είναι καλά.» 

Πέρυσι (χρόνος δεν πρέπει να έκλεισε) ήταν που έγραψα για το ασύλληπτο ρεκόρ του 
Thomas Coville ο οποίος έγινε ο γρηγορότερος άνθρωπος που έκανε τον γύρο του 
κόσμου με ιστιοπλοϊκό σκάφος χωρίς πλήρωμα... Γαλλιστί a solitaire. 

Τα λόγια του παραπάνω μετά τον τερματισμό περιγράφουν ένα μοναδικό άθλο που μέχρι 
τότε αυτός και άλλοι δύο άνθρωποι στον πλανήτη είχαν καταφέρει. Ναι μόνο τρεις άνθρω-
ποι τα είχαν καταφέρει. Στη Σελήνη πιο πολλοί έχουν πατήσει το πόδι τους. Τόσο με-
γάλη είναι η δυσκολία ενός τέτοιου εγχειρήματος... με ένα τόσο μεγάλο και γρήγορο 
σκάφος (τριμαράν Ultim).

Προσωπικά δεν 
πίστευα ότι αυτό το 
ρεκόρ θα μπορού-
σε να σπάσει τόσο 
γρήγορα. Έσφαλα. 
Και τα στοιχεία ήταν 
εκεί. Το ρεκόρ του 
γύρου του κόσμου 
με πλήρωμα (Jule 
Verne Trophy) 
έπεσε και αυτό στις 
40 ημέρες από 45. 
O συγκεκριμένος 
χρόνος έδειξε ότι όλα 
ήταν πιθανά. Το σκάφος που το πέτυχε δεν ήταν foiling (IDEC). Ήταν ένα στοιχείο το οποίο θα 
έπρεπε να λάβω υπ όψιν μου περισσότερο.

Μα μόνος ρε φίλε; Πως να κάνεις τέτοιο χρόνο μόνος.

Άντε μια η δύο ημέρες πιο γρήγορα έξι (6) όμως; 

Μόνο που το σκέφτομαι δεν γίνεται. Αυτό έλεγα όταν έβλεπα τον Francois Gabart (από 
τον υπολογιστή φυσικά) να προηγείται στην προσπάθεια του να σπάσει το ρεκόρ του 
Thomas Coville. Κάπου όταν πέρασε το Cape Horn και ξαναμπήκε στον Ατλαντικό Ωκεανό, 
βλέποντας τον καιρό και τα μίλια που προηγούνταν αντιλήφθηκα ότι ο τύπος προσπαθούσε 
να σπάσει το ρεκόρ των 40 ημερών ή τέλος πάντων να κάνει έναν χρόνο κοντά εκεί.

Έτσι όπως εξελίχθηκε αυτός ο περίπλους θα μπορούσε να γίνει.

Τελικά το κοντέρ έγραψε 42 ημέρες 16 ώρες 40 λεπτά 35 δευτερόλεπτα  
Το ρεκόρ έσπασε. Οι αριθμοί ζαλίζουν (βλέπε Πίνακα).

του Κωνσταντίνου Τριγκώνη

Είναι τρελοί 
αυτοί οι Γάλλοι
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Είναι 5 του Γενάρη και στενοχωριέμαι ανακαλύπτοντας ότι δεν έχω στείλει κανένα κείμενο 
στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" για το 133 τεύχος. Το να γράφω κάτι όχι σπουδαίο, αλλά τόσο όσο 
μπορώ, το θεωρώ υποχρέωση, όχι προς εκείνους που το διαβάζουν, κι αν το διαβάζουν με 
χαροποιεί, αλλά προς εκείνους που προσπαθούν, επιμένουν και μοχθούν για να κυκλοφορεί 
αυτό το χρήσιμο και χαροποιό περιοδικό. Μακάρι να υπήρχαν κι άλλα περιοδικά θεματικού 
προσανατολισμού και ενδιαφέροντος, που να προσφέρουν στους αναγνώστες τους χαρά 
και χαλάρωση, χωρίς οι εκδότες να προσδοκούν οποιουδήποτε είδους ανταμοιβή γι αυτό 
που κάνουν γιατί τότε η ζωή θα γινόταν καλύτερη κομμάτι-κομμάτι!

Οι απόψεις στις σελίδες του περιοδικού είναι προκλητικές για σχολιασμό. Ο πρόεδρος του 
ΠΟΙΑΘ είναι πάντα εδώ και κάνει μια αναφορά στους Έλληνες ωκεανοπόρους. Θυμίζει τον 
Σάββα Γεωργίου, τον Γιώργο Γκρίτση με την Άννα-Μαρία, τον Γιάννη Μαραγκουδάκη, τον Γιώργο 
Βασιλόπουλο, τον Δούκα Παλαιολόγο. Νομίζω ότι κάπου εκεί έπαιξαν ο Αντώνης Βασιλειάδης, 
ο Μανώλης Γκογκόσης, ο Δημήτρης Τσάλλης και κάποιοι ακόμα που πηγαινοερχόταν στην 
Καραϊβική. Αναφέρει και τους Γιώργο και Καρίνα Χαράκογλου που είναι σε δράση και μπρά-
βο τους. Ο πρόεδρος δηλώνει τη συμπαράσταση του ΠΟΙΑΘ στον Μάρκο Σπυρόπουλο με το 
εξαμισάρι του στον MINI TRANS. Πρέπει να είναι ευχή όλων μας ν ακουστεί και η τρίτη φωνή 
που να λέει «Άμμες δε γ́  εσόμεθα πολλώ κάρρονες». Όλοι οι παραπάνω δίνουν χαρά σε όσους 
αγαπάμε τη θάλασσα, κι ανοίγουν το παράθυρο της μαγείας στην απεραντοσύνη των ωκεανών! 

Ματιές προς  
τα μέσα

του Απόστολου Γεωργόπουλου

O Gabart δήλωσε ότι δεν πίστευε ότι ένας τέτοιος χρόνος ήταν εφικτός. Είπε ότι ακόμη και 
όταν σχεδίαζαν στο χαρτί το όλο εγχείρημα δεν μπορούσαν να σκεφτούν κάτι καλύτερο από μία 
η δύο ημέρες γρηγορότερα.

Σήμερα όλα δείχνουν ότι υπάρχουν περιθώρια τα σκάφη να πάνε ακόμη γρηγορότερα με αποτέ-
λεσμα οι χρόνοι να πέσουν ακόμη περισσότερο. Γιατί; Γιατί γίνεται!

Arrival Sun Dec 17, 2017 Departure Sat Nov 4, 2017

Data Sheet Records

Max Speed 47 knots Solo Round the World 
Tour

42D 16h 40min 
35s

Average Speed 27,2 Knots Equator/Equator 30D 4h 45min

Max Average in 24hs 35,2 Knots Ocean Pacific 
Crossing

7D 15h 15min

Max dist traveled 24hs 851 NM Reference Time 
Records

Max advance vs Coville's 
Record

2799,8 NM Ouessant / Good 
Hope

11D 20h 10min

Max -gap vs Coville's 
Record

217,5 NM Ouessant / Cape 
Agulhas

11D 22h 20min

Actual dist traveled 27859,7 NM Ouessant / Cape 
Leeuwin

19D 14h 10min

Nr of Winch turns 104,23 Ouessant / Cape Horn 29D 03h 15min

Nr of Winch turns in Km 164km Ouessant / Equator 
turn around

36D 01h 30min

Max Temp 32,5 c Cape Horn / Equator 6D 22h 15min
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απόψεις

Διαβάζω παραπέρα τα γραφόμενα από τον Μιχάλη Σαρλή, ο οποίος εκφράζει παραστατικά, με 
πίκρα αλλά και ελπίδα, τα ενδιαφέροντα που θέλει και προσπαθεί να κάνει, με τις δυσκολίες 
που βρίσκει στον δρόμο του. Την επιθυμία του «καν το μόνος σου» τη βρίσκουμε σε πολλούς, 
τους οποίους δυστυχώς δεν βοηθά η κοινωνική κουλτούρα. Αν είναι για παράδειγμα κάποιος 
στην Αγγλία και θελήσει να φτιάξει ένα σκάφος οποιουδήποτε μεγέθους, μπαίνει στο πρώτο 
ειδικό κατάστημα κι αγοράζει έτοιμες όλες τις οδηγίες και τα σχέδια. Εδώ στη χώρα μας δεν 
υπάρχουν βοηθήματα. Η δικαιολογία ότι είμαστε λίγοι, μάλλον βολεύει την έλλειψη φαντασίας 
και οργάνωσης. Θυμίζω, ότι τη δεκαετία του 1980 στον ΝΟΤΚ υπήρχαν δύο αδέρφια ναυπηγοί 
και είχαν συντάξει έναν φάκελο με τα ναυπηγικά σχέδια και τις περιγραφές όλων των τύπων 
των ελληνικών καϊκιών. Την κοπιαστική αλλά θαυμάσια εργασία τους, συμπλήρωνε μια κα-
τάσταση με τα μέρη και τον αριθμό των διαφόρων τύπων καϊκιών στην Ελλάδα! Δυστυχώς κι 
εκείνη η προσπάθεια είχε την τύχη των ταρσανάδων. Όλα τα ενδιαφέροντα τελειώνουν σ αυτή 
τη χώρα, χωρίς οι τύψεις να βαρύνουν τους υπεύθυνους της κάθε πολιτιστικής καταστροφής. 
Πρέπει όμως να επιζήσουμε και για να το πετύχουμε, πρέπει περισσότεροι να ενδιαφερόμα-
στε για τα μικρά πράγματα γύρω μας που όλα μαζί κάνουν εκείνο που λέμε πολιτισμό!

Ο "Ιστιοπλοϊκός Κόσμος" φιλοξενεί και τα ποιήματα τον Δημήτρη Τσελίκα. Δεν είμαι ο κατάλ-
ληλος για να αξιολογήσω τις αρετές των ποιημάτων του, αισθάνομαι όμως ότι ο Τσελίκας 
είναι "ποιητής" με ευαισθησία. Το τελευταίο τετράστιχο από το ποίημά του "Της πόλης τα 
φώτα" στο τεύχος 132, είναι συγκλονιστικό και μόνο γι αυτό, όποιος το διαβάσει, πρέπει να 
ευχαριστήσει τον ποιητή για τη συγκίνηση που ξέρει να προκαλεί! Ρισκάρω την πρόβλεψη, 
ότι ο Τσελίκας γρήγορα θα μπει στον χώρο των αξιόλογων ποιητών. Του το εύχομαι.

Με την ευκαιρία όλων αυτών που δημιουργήθηκαν μεταξύ της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ) και της 
αθλήτριας του ΙΟΠ, Βασιλείας Καραχάλιου, μου δόθηκε η αφορμή να 'κοιτάξω' λίγο καλύτερα 
την εμφάνιση που επιβάλλεται να φορούν οι Έλληνες ιστιοπλόοι, μέλη της εθνικής ομάδας 
ιστιοπλοΐας. Ένα μπλε μπλουζάκι, αν και κάπου είδα και λευκά, στο οποίο το εθνόσημο, δηλαδή 
η ελληνική σημαία έχει υποβιβαστεί σε δεύτερο ή μάλλον τρίτο ρόλο, αφού απλά βρίσκεται 
στο μανίκι. Όταν κοιτάς διεξοδικά τις εμφανίσεις ανακαλύπτεις ότι το εθνόσημο ξεχάστηκε από 
το στήθος! Σε πρώτο πλάνο το σήμα της Ομοσπονδίας, κακόγουστα μεγάλο, όσο κακόγουστα 
μεγάλο είναι το σήμα της εταιρείας που έχει παραχωρήσει ως χορηγία τα ρούχα αυτά. 

Σκέφτηκα δεν γίνεται να ξέχασαν το εθνόσημο, (όλα γίνονται, αλλά λέμε τώρα) και το έψαξα 
αρκετά, κυρίως στις φωτογραφίες αθλητών της εθνικής που βρήκα στα Social Media. Η 
λογική της ομοιόμορφης εμφάνισης στην εποχή μας, δηλαδή τώρα που τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης όπως το Facebook και το Instagram κυριεύουν τη ζωή μας, θες σε πρώτο χρόνο 
και πλάνο, άμεσα δηλαδή να πάρεις την πληροφορία. Όμως μάταια. Ακόμα και στη φωτό της 
εθνικής ομάδας που επισκέφτηκε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη 
Παυλόπουλο, την οποία και παραθέτω, δεν μπορεί κανείς μα κανείς να καταλάβει από 
ποια χώρα είναι οι αθλητές ή σε ποια χώρα έχουν πάει επίσκεψη! Μια ελληνική σημαία 
βρε παιδιά κάπου ! κανείς ! κάτι ! μία σημαία λέω εγώ έτσι για το θεαθήναι… Μετά μου ήρθε 
μία άλλη σκέψη. Λέω μάλλον αυτή η Legea, θα είναι χώρα και άρχισα να ψάχνω τον χάρτη του 
κόσμου! Μάταια. Δεν τη βρήκα και αναρωτήθηκα γιατί την έχουν στο στήθος και ειδικά με τόσο 
μεγάλα γράμματα. Αντίθετα στη θέση της καρδιάς, που χτυπάει όπως όλοι οι μεγάλοι αθλητές 
αναφέρουν χαρακτηριστικά για τη χώρα τους, είναι το σήμα της ΕΙΟ. 

Τελικά το εθνόσημο υπάρχει στο μανίκι, ναι στο μανίκι μικρό και φυσικά δύσκολα το βλέπεις! 
Αναρωτιέμαι λοιπόν αν οι αθλητές της εθνικής ομάδας ιστιοπλοΐας, αυτά τα νέα παιδιά 
που μας κάνουν περιφανούς 'παλεύουν' με τα κύματα ή ξοδεύουν τα χρήματα των 
οικογενειών τους για τη Legea ή το σήμα της ΕΙΟ. 

Θα σας προτρέψω, 
όσους διαβάσετε 
την άποψή μου 
να κάνετε μια ανα-
ζήτηση στα Social 
Media και να 
βρείτε φωτογρα-
φίες αθλητών της 
ιστιοπλοΐας από 
άλλες χώρες, που 
έχουν συμμετά-
σχει σε ευρωπαϊ-
κά και παγκόσμια, 

Περί
Εθνόσημου και 
άλλων δεινών!

του Πάνου Δημητρακόπουλου 



9Iστιοπλοϊκός Kόσμος

του Δημήτρη Χ. Τσελίκα
Πάτρα, Οκτώβριος 2017

Το φτερό της μοίρας

λησμονήθηκε. μα είχαν γελαστεί.

Φλόγα που άναψ’ η καρδιά ποτέ δεν σβύνει. 

μένει σπίθα, μέσ’ στα μύχια της ζεστή.

Αν οι μέρες ξημερώνουν δίχως χρώμα, 

ζεστασιά, δυο χαμόγελα πλατειά, 

στα χρυσά κι’ αν σε στολίζουνε ακόμα

δεν αξίζουν όσο μια γλυκειά ματιά.

Έτσι πέρασαν τα άχρωμα τα χρόνια, 

σαν το κύμα που ψοφά στην αμμουδιά.

Ήρθαν κι’ έφυγαν παιδιά, ήρθαν εγγόνια 

μα τις νύχτες πάντα εκεί, ’κείνη η βραδυά.

Τώρα τ’ άσπρα τα μαλλιά, πόσο να ελπίζουν!

Στα κρυφά τους δάκρυα, στέρεψ’ η βροχή.

Σιωπηλές σκιές τα βράδυα τριγυρίζουν 

μέσ’ στους δρόμους με τις σκέψεις, μοναχοί.

Ώσπου κάποια αστροφεγγιά τα βήματά τους,

τους οδήγησαν στην ίδια την μεριά. 

στο μουράγιο που ’χαν δώσει τα φιλιά τους, 

την αξέχαστη, εκείνη, ξαστεριά.

Δεν τον είδε, δεν την κοίταξε στα μάτια, 

δεν φαντάστηκε, τα χείλη τα στεγνά 

είν’ εκείνα που τον έκαναν κομμάτια 

κι’ όπως τότε, ήταν δίπλα του ξανά.

Είδε μόνο το μικρό το σταυρουδάκι, 

κρεμασμένο στον αδύναμο λαιμό.

Στο μουράγιο μ’ αστροφέγγι ένα βράδυ, 

γλαροπούλι φωληασμένο τρυφερά,

της αγάπης πρωτογνώρισε το χάδι,

της καρδιάς τον χτύπο, πρώτη της φορά.

Σαν τον πρίγκηπα που κράταγε στα χέρια 

την μικρή του σταχτοπούτα στο χορό,

της επέρασε στο φως κάτω απ’ τ’ αστέρια,

τον μικρό, χρυσό, που φόραγε σταυρό.

Πίστη ατέλειωτη ορκίστηκαν, αιώνια, 

μ’ ένα δάκρυ τους στα μάγουλα καυτό. 

μα του ναύτη δεν ζεσταίνουν τα σεντόνια. 

να χωρίσουνε για πάντα ήταν γραφτό.

Εμπαρκάρησε ο νηός. Κάθε λιμάνι 

κι’ ένα γράμμα. μα απόκριση καμμιά.

Γιατί η μάνα της κομμάτια τα ’χε κάνει. 

ναυτικό ποτέ δεν θα ’παιρνε η νηά.

Όσα χτίσανε, σε όνειρα, παλάτια, 

τους τα γκρέμισαν σαν πύργο από χαρτί.

Στα λευκά της εκκλησιάς τα σκαλοπάτια 

μ’ άλλη ανέβηκε και μ’ άλλονε αυτή. 

Εδιαβήκανε καιροί, θέρη, χειμώνες, 

σαν τα νέφη που σκορπίσαν στον βοριά.

Μια την άλλη, σαν ασπρόμαυρες εικόνες, 

η ζωή πάνω τους, κύλησε βαρειά.

Μια ανάμνηση παλιά η νύχτα εκείνη 

«Θα ’ ναι σύμπτωση» - Αν της μίλαγε λιγάκι;

Μα φοβήθηκε της «ξένης» τον θυμό.

Κάτι ένοιωσε κι’ εκείνη μέσ’ στο στήθος, 

αλλά έδιωξε την σκέψη, μονομιάς. 

«είν’ οι άντρες που αρέσκονται συνήθως 

να κοιτάνε το φουστάνι καθεμιάς».

Αδιάφορη, σηκώθηκε να φύγει 

κι’ ας χτυπούσε κάτι μέσα της βαθειά.

- το σκουφί του ναυτικού πληγές ανοίγει. 

Ξάφνου κόμπος στον λαιμό, σφιχτά τον πνίγει, 

γιατί γνώρισε την κόρη την ξανθιά.

Την ανάσα του κρατά μην ξεφωνίσει 

μην γυρίσει να τον δει και προδοθεί. 

Του καλού της ναύτη, που ’χε αγαπήσει, 

την εικόνα η αλήθεια να μην σβύσει. 

τ’ όνειρό της, σαν κι’ εκείνου, μην χαθεί. 

Σαν την έχασε στου λιμανιού την άκρη, 

κάτι κύλησε απ’ τα βλέφαρα, ζεστά.

Τελευταίο του, για κείνη, ίσως δάκρυ 

του επότισε τα γένια τα λευκά.

Το «αντίο» μιας αγάπης, ήταν, πρώτης 

που δεν το ’γραφε να γίνουν ερασταί.

Ό,τι η Μοίρα γράφει, αλλοί, με το φτερό της 

δεν τ’ αλλάζει ανθρώπου θέλημα, ποτέ. 

όχι Ολυμπιακούς Αγώνες εκεί η εμφάνιση δίνεται από την ΕΟΑ και έχει εθνόσημα, 
ώστε να δείτε μόνοι σας, που είναι το εθνόσημο και οι χορηγοί της εθνικής! Φυσικά 
καμία χώρα δεν έχει χορηγό την εταιρεία ρούχων, αυτό είναι ελληνική παγκόσμια πρωτιά! 

Ολοκληρώνοντας τις λίγες αυτές σκέψεις, αναρωτιέμαι αν μπορεί κανείς από τους αθλητές 
της εθνικής ομάδας, σ αυτά τα ρούχα να τοποθετήσει και τους δικούς του χορηγούς; Πρόσφα-
τα άκουσα τον κ. Σπύρο Καπράλο, πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής να 
προτρέπει επιχειρηματίες να ενταχθούν στο πρόγραμμα "Υιοθετήστε ένα αθλητή στον 
δρόμο για το Τόκυο-2020". Αν λοιπόν κάποιος υιοθετήσει έναν ιστιοπλόο που θα εμ-
φανιστεί; Μάλλον μόνο στα πανιά του; Στις απονομές δεν θα φαίνεται πουθενά; Θα έχει δώ-
σει ένα ποσόν και θα εμφανίζεται η Legea γιατί έδωσε ρούχα, ευτελούς αξίας σε σχέση 
με τα χρήματα που απαιτούνται για μια χορηγία επιτυχημένης ολυμπιακής καμπάνιας. 

Μάλλον εδώ υπάρχει θέμα. Conflict – Σύγκρουση λοιπόν! Επικαλυπτόμενες 
αρμοδιότητες. Ισως. Ποιος θα το λύσει αυτό; To 2020 είναι πολύ κοντά και ήδη υπάρχουν 
αθλητές με χορηγούς.

Ιστιοπλοϊκή 
Ομοσπονδία 
των ΗΠΑ

Τουρκική 
Ιστιοπλοϊκή 
Ομοσπονδία

Ελληνική 
Ιστιοπλοϊκή 
Ομοσπονδία
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Στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού ( Σεπτέμ-
βριος – Οκτώβριος 2017)  και στο άρθρο του Κώστα 
Τριγκώνη στις σελίδες  32 & 33, η ασπρόμαυρη 
φωτογραφία  που χρησιμοποιήθηκε ανήκει στο 
φωτογραφικό αρχείο του Bridgesailing.com /Panos 
Smyrakis και όχι στο αρχείο του περιοδικού.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
(Πνευματικά Δικαιώματα) 

ενημερωτικά

Βραβείο ειδικής διάσωσης στο M/V HISPANIA GRAECA 
AMVER AWARDS 2017

30 χρόνια Alpha Trust

Την 02.11.2017 το φορτηγό πλοίο m/v 
Hispania Graeca, το οποίο διαχειρίζεται 
από την Angelakos (Hellas) S.A., τιμήθηκε 
με το βραβείο Special Rescue Award κατά 
την τελετή απονομής των βραβείων AMVER 
Awards 2017, η οποία οργανώθηκε από το 
International Propeller Club.

Ο κ. Στέφανος Ευ. Αγγελάκος, ο οποίος 
εκπροσώπησε την εταιρεία παρέλαβε το βρα-
βείο από την υποναύαρχο της Ακτοφυλακής 
των Η.Π.Α. Linda L. Fagan.

Με το βραβείο τιμήθηκαν ο πλοίαρχος, οι αξι-
ωματικοί και το πλήρωμα του m/v Hispania 
Graeca, οι οποίοι την 24.01.2017 διέσω-
σαν τέσσερις (4) Φιλιππινέζους ψαράδες 
που είχαν ναυαγήσει πλησίον της νότιας 
ακτής του νησιού Mindanao των Φιλιππίνων 
και παρέμεναν αβοήθητοι στη θάλασσα για 
τέσσερις (4) μέρες αφού είχε ανατραπεί η 
βάρκα στην οποία επέβαιναν.

Η πράξη τους δεν είναι μόνο ένα παράδειγ-
μα διάσωσης ανθρώπων στη θάλασσα, 
αλλά αντιπροσωπεύει και το πνεύμα των 
πληρωμάτων που υπηρετούν στα πλοία της 
Angelakos (Hellas) S.A.

Πρώτη παρουσίαση των ευρημάτων του αρχαίου 
ναυαγίου των Αντικυθήρων στο ελληνικό κοινό.

Ο διεθνούς φήμης Αμερικανός αρχαιολόγος Dr. Brendan Foley 
πραγματοποίησε μια μοναδική παρουσίαση στην επετειακή εκ-
δήλωση για τον εορτασμό των τριάντα χρόνων από την ίδρυση της 
ALPHA TRUST στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη – Αμερικανική Σχολή 
Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.

Με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό που καθήλωσε όσους πα-
ραβρέθηκαν, ο Dr. Brendan Foley παρουσίασε τα θαυμαστά νέα 
ευρήματα της αρχαιολογικής έρευνας για το ναυάγιο των Αντικυ-
θήρων στο κοινό της ALPHA TRUST.

Ο Dr. Brendan Foley είναι καθηγητής θαλάσσιας αρχαιολογίας 
στο Πανεπιστήμιο Lund της Σουηδίας. 

Διαθέτει εικοσιπενταετή εμπειρία στη συμμετοχή και διοίκηση και-
νοτόμων προγραμμάτων αρχαιολογικών ερευνών, με τη χρήση προ-
ηγμένων τεχνολογιών, όπως οχημάτων με τηλεχειρισμό, αυτόνομων 
υποβρύχιων οχημάτων και είναι ο πρώτος μελετητής για την εξαγωγή 
αρχαίου DNA από υλικό που προέρχεται από αμφορείς ναυαγίων.

Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) από το Πανεπι-
στήμιο της Μασαχουσέτης σε δύο επιστημονικά πεδία, Ιστορία της 
Τεχνολογίας και Θαλάσσια Αρχαιολογία.

Για την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού, η παρουσίαση του Dr. 
Brendan Foley είναι διαθέσιμη σε video το οποίο βρίσκεται αναρτη-
μένο στο νέο site της ALPHA TRUST.

Link: www.alphatrust.gr/navagio-antikithiron/
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Με αγάπη για τον αθλητισμό
Με αγάπη για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό 
και από τις εγκαταστάσεις του Πανελληνί-
ου Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασ-
σας, η ειδησεογραφική ιστοσελίδα www.
welovesports.gr άνοιξε 'πανιά' με στόχο 
να αποτελέσει τον φάρο της ενημέρωσης 
σε έναν χώρο που οι περισσότεροι τον θυ-
μούνται ύστερα από μία μεγάλη επιτυχία 
σε Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Στις 20 Δεκεμβρίου, οι ιθύνοντες του site 
διοργάνωσαν αντί για μία παρουσίαση μία 
φιλανθρωπική βραδιά για τoν πρωταθλητή 
των καταδύσεων Ανδρόγεω Σαμψάκη, ο 
οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια μίας 
προπόνησης. 

Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία. Άνθρω-
ποι του αθλητισμού, Ολυμπιονίκες, πρωτα-
θλητές, παράγοντες, αλλά και καλλιτέχνες 
και προσωπικότητες της κοινωνικής ζωής της 
χώρας μας έδωσαν το 'παρών' και ευχήθη-
καν να είναι 'καλοτάξιδο'.

«Εμάς, ως Ελληνική Ολυμπιακή Επιτρο-
πή, μας δίνει μεγάλη χαρά να υπάρχουν 
καινούργιες ιστοσελίδες που ασχολούνται 
με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, που είναι 
τα αθλήματα τα οποία βρίσκονται στο 
πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Οπότε χαιρόμαστε πολύ και ευχόμαστε 
στο welovesports κάθε επιτυχία», τόνισε ο 
πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτρο-
πής, Σπύρος Καπράλος, ενώ ο πρόεδρος του 
Πανελληνίου Ομίλου Ανοικτής Θαλάσσης, 
Ιωάννης Μαραγκουδάκης, πρόσθεσε: «Ο 
ΠΟΙΑΘ αγκαλιάζει κάθετι που έχει σχέση 
με τον αθλητισμό. Εύχομαι καλή επιτυχία».

«Αποτελούσε μεγάλη ανάγκη μία τέτοια 
ιστοσελίδα και πιστεύω ότι έχετε καλύ-
ψει ένα μεγάλο κενό, το οποίο υπήρχε 
πάρα πολλά χρόνια γιατί καλώς ή κακώς 
τα περισσότερα ΜΜΕ ασχολούνται με τα 
διαδεδομένα αθλήματα. Το welovesports 
έρχεται για να καλύψει αυτό το κενό. Τα 
πρώτα βήματα είναι, ήδη, πολύ καλά, 
εξαιρετικά θα έλεγα. Εύχομαι να συνεχίσει 
έτσι, να λαμβάνει και πρωτοβουλίες όπως 
η σημερινή και να προβάλει τα ολυμπιακά 
αθλήματα, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και 
γενικά ιδεώδεις του αθλητισμού», δήλωσε 
ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου 
Αθλητικού Τύπου, Σωτήρης Τριανταφύλλου. 

Από την πρώτη στιγμή την εκδήλωση «Για 
τον Ανδρόγεω» αγκάλιασε η Σοφία Μπεκα-
τώρου. Η χρυσή ολυμπιονίκης της ιστιοπλοΐ-
ας αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια και για 
την ιστοσελίδα του welovesports: «Θεωρώ 
ότι η προσέγγιση είναι διαφορετική. Είναι 
πιο ανθρώπινη, πιο μοντέρνα. Προσεγγίζει 
σε πολλά επίπεδα τους αθλητές και όλα 
τα αθλήματα, επομένως πιστεύω ότι θα 
καλύψει ένα μεγάλο κενό και θα βοηθήσει 
στην πιο έγκαιρη ενημέρωση στο 'κλίμα' 

της γρήγορης πληροφορίας.»

Μεγάλη τιμή αποτέλεσε η παρουσία στην 
εκδήλωση του πατέρα του Ανδρόγεω, Γιάννη 
Σαμψάκη. Με ιδιαίτερη ευαισθησία περιέγρα-
ψε τον τιτάνιο αγώνα που δίνει ο γιός του και 
ζήτησε την ενεργό συμπαράσταση και βοήθεια 
της πολιτείας και της Κολυμβητικής Ομο-
σπονδίας προκειμένου ο πρωταθλητής των 
καταδύσεων να μεταβεί σε ειδικό κέντρο στο 
εξωτερικό για την αποκατάσταση της υγείας 
του. Το welovesports.gr για τον σκοπό αυτό 
διοργάνωσε λαχειοφόρο με πολλά και σημα-
ντικά δώρα και όλα τα έσοδα δόθηκαν στην 
οικογένεια του Ανδρόγεω, ως μια ελάχιστη 
συμβολή στην προσπάθεια που καταβάλλει.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Οίκος Υψη-
λής Ραπτικής "Τρανούλη" με πρωταγωνιστές 
Έλληνες ολυμπιονίκες, ντυμένους κατάλλη-
λα, παρουσίασε το κίνημα TAKE ME HOME, 
με το αίτημα της επιστροφής των μαρμάρων 
του Παρθενώνα και όχι μόνο, στην Ελλάδα.

«Ήρθαμε κυρίως για τον Ανδρόγεω. Δεν 
είναι ούτε το "Take Me Home", αλλά ούτε 
τόσο πολύ το welovesports. Ήρθαμε όλοι 
για να βοηθήσουμε αυτό το παιδί. Πραγ-
ματικά θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει 
από το χέρι μας και να σταθούμε δίπλα 
του και να γίνει όπως ήταν πριν. Θεωρώ 
ότι αποτελούσε τη βασική μας ελπίδα για 
διάκριση στο Τόκιο, το 2020, γιατί όπως 
παρακολουθούσα τον Ανδρόγεω, έτσι 
παρακολουθώ και άλλους νέους αθλη-
τές. Δυστυχώς του συνέβη αυτή η άτυχη 
στιγμή. Να ευχηθούμε το καλύτερο και 
να μην είναι σήμερα η τελευταία φορά 
που ενδιαφερόμαστε για εκείνον, αλλά να 
γίνουν και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις στο 
μέλλον. Κουράγιο στην οικογένειά του, να 
ξανασταθεί στα πόδια του και να βγει νικη-
τής από αυτόν τον, διαφορετικό, αγώνα», 
δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων 
Ολυμπιονικών Βούλα Κοζομπόλη.

Ο Σπύρος Γιαννιώτης στήριξε από την πρώ-
τη στιγμή την εκδήλωση του welovesports και 
μίλησε και για την ιστοσελίδα: «Ο Ανδρόγε-
ως προέρχεται από έναν κοντινό σε εμένα 
χώρο, αυτόν της πισίνας, αλλά και πάλι εί-
ναι ένας αθλητής που έπαθε ένα ατύχημα. 
Νομίζω ότι χρειάζεται τόσο την ηθική, όσο 
και την οικονομική στήριξη όλων μας. Η 
σημερινή, αλλά και οι άλλες ενέργειες που 
έχουν γί-
νει είναι 
πολύ ση-
μαντικές 
για να 
βρεθούν 
χρήματα 
και να 
μπορέσει 
να κάνει 

τις θεραπείες που χρειάζεται για να ξανα-
σταθεί στα πόδια του και να είναι καλά στην 
υγεία του. Σε ότι αφορά το welovesport, 
σίγουρα έλειπε μία τέτοια ιστοσελίδα από 
τον χώρο του ελληνικού αθλητισμού, κα-
θώς τα λεγόμενα 'ερασιτεχνικά' αθλήματα 
χρειάζονται προβολή».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ 
άλλων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυ-
μπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος, η 
πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιο-
νικών Βούλα Κοζομπόλη με τα μέλη του δ.σ. 
Εύη Μωραιτίδου, Βούλα Ζυγούρη, τα μέλη 
της ΕΟΕ Μιχάλης Φυσεντζίδης, ο Γιώργος 
Λενός, η Ξένια Αργειτάκη, ο πρόεδρος του 
Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου 
Σωτήρης Τριανταφύλλου, η υποδιευθύντρια 
του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχει-
ρίας Ντόρα Πάλλη, οι ολυμπιονίκες Στέλιος 
Μυγιάκης, Σοφία Μπεκατώρου, Σπύρος 
Γιαννιώτης, Βαλέριος Λεωνίδης, Δημήτρης 
Μούγιος, Κατερίνα Θάνου, Παύλος Καγιαλής, 
Κλέλια Πανταζή, Άννυ Πανταζή, Έφη Παππά, 
Μορφούλα Ντώνα, Κώστας Φιλιππίδης, 
Σωτήρης Τράκας, πολλοί παλαιοί πρωταθλη-
τές, όπως οι Γιάννης Γαρύφαλλος, Μαρία 
Χριστοφορίδου, Άννα Στρούμπου, Σταυρούλα 
Σαμαρά, Κατερίνα Σαραντοπούλου, αλλά και 
νέοι, όπως Μαρία Μπόζη, Ραφαηλίνα Κλωνα-
ρίδου, Κατερίνα Δίβαρη, Νίκος Ηλιόπουλος, 
μέλη της εθνικής ομάδας πόλο κ.α. 

Η αθλητική ιστοσελίδα www.welovesports.gr 
έχει ως στόχο να βρίσκεται κοντά στον ερασι-
τεχνικό αθλητισμό, στα ολυμπιακά, και όχι 
μόνο, αθλήματα. Αποτελείται από μια μεγάλη 
αθλητική παρέα, με ανθρώπους που έχουν 
υπηρετήσει τον αθλητισμό από διάφορες 
θέσεις και φιλοδοξούν να γίνουν η φωνή του 
κάθε αθλήματος, του κάθε αθλητή και της 
κάθε αθλήτριας.
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ενημερωτικά

Η Ελλάδα κέντρο του ευρωπαϊκού 
Laser τα επόμενα χρόνια

Με επιτυχία ολοκληρώθη-
κε στις Βρυξέλες το ετήσιο 
συνέδριο της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας, σκαφών Laser 
( EURILCA ). Για λογαριασμό 
της Ελληνικής Κλάσης Laser 
στο συνέδριο παρευρέθηκε ο 
Γενικός  Γραμματέας της, Πα-
ναγιώτης Μαυρογεώργης.

Ανάμεσα σε πολλά τεχνικά θέματα που 
συζητήθηκαν στο συνέδριο αυτό, απο-
φασίστηκε να δοθεί η διοργάνωση του 
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Laser 
Standard του 2020 στην Ελλάδα και 
συγκεκριμένα στον Ναυτικό Όμιλο "Ο 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ", Καλαμάτας. Ταυτόχρονα 
τις ίδιες ημερομηνίες και στο ίδιο πρω-
τάθλημα θα γίνει το Ευρωπαϊκό Laser 
Radial Γυναικών και Ανδρών. Τα πρω-
ταθλήματα έχουν προγραμματιστεί να γί-
νουν πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
ΤΟΚΥΟ και θα είναι ίσως (αν το εγκρίνει 
η World Sailing) η τελευταία πρόκριση για 
ευρωπαϊκή χώρα. Ταυτόχρονα όμως θα 
είναι και μία τελευταία δυνατή ευκαιρία 
για προπόνηση των Ευρωπαίων αθλητών 
και αθλητριών πριν τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του ΤΟΚΥΟ 2020.

Η Ελληνική Κλάση Laser που δημιουρ-
γήθηκε το 2013, έχει  τέσσερις συνεχείς 
παρουσίες στα ευρωπαϊκά συνέδρια, 
και όλο και σημαντικότερη παρουσία στα 
ευρωπαϊκά fora του σκάφους Laser, με 
αποκορύφωμα τον ορισμό του Πανα-
γιώτη Μαυρογεώργη (ΓΓ της κλάσης) 
ως διεθνή καταμετρητή τους σκάφους.

Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη για το 2018, 
έχει δοθεί στον Ναυτικό Όμιλο Ρίου 
"Ιάσων" η διοργάνωση του Ευρωπα-
ϊκού Πρωταθλήματος Laser 4.7, ενώ 
το 2019 θα γίνει στον Ν.Ο. Καλαμακί-
ου το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Laser 
Radial  Νέων.
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Ο Π.Ο.Ι.Α.Θ. τιμήθηκε στο πρόσωπο του 
προέδρου του Ι. Μαραγκουδάκη

Στην εφετινή ετήσια "Γιορτή Βράβευσης 
των Κορυφαίων του Ελληνικού Αθλη-
τισμού του Πανελληνίου Συνδέσμου 
Αθλητικού Τύπου" (Π.Σ.Α.Τ.) που πραγματο-
ποιήθηκε την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, μεταξύ 
των τιμηθέντων περιελαμβανόταν και ο 

πρόεδρος του Πανελληνίου Ομίλου Ιστι-
οπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (Π.Ο.Ι.Α.Θ.) 
Ιωάννης Μαραγκουδάκης για την πολύ-
χρονη και πολυσήμαντη προσφορά του 
στο άθλημα της ιστιοπλοΐας.

Στην προσφώνηση του τιμηθέντος περι-
ελαμβανόταν και το βιογραφικό του που 

αφορούσε στην αθλητική δράση του ως 
ρέκορντμαν της σφυροβολίας αλλά και στην 
πολύχρονη ενεργό δράση του ως αθλητή και 
στην παράλληλη διοικητική και εκπαιδευτική 
προσφορά του στο άθλημα της ιστιοπλοΐας.

Την τιμητική διάκριση απένειμαν η πρόεδρος 
των Ελλήνων Ολυμπιονικών Βούλα Κοζο-
μπόλη και η αντιπρόεδρος Έφη Μωραϊτίδου, 
ασημένιες ολυμπιονίκες υδατοσφαίρισης.

Στην αντιφώνηση του ο πρόεδρος του 
Π.Ο.Ι.Α.Θ. εδήλωσε «Σε όλη τη διάρκεια του 
βίου μου από 14 ετών ως αθλητής του στίβου 
μέχρι σήμερα ως ενεργός αθλητής της ιστιοπλο-
ΐας απήλαυσα τα ευεργετήματα του αθλητισμού 
και σας διαβεβαιώ ότι η ενασχόληση μου αυτή 
όχι μόνον δεν με εμπόδισε αλλά με εβοήθησε, 
ισχυροποιώντας τον χαρακτήρα μου, στην επι-
στημονική και επιχειρηματική μου ανέλιξη.

Τα τελευταία 40 χρόνια παράλληλα με την 
ενεργό αθλητική μου δράση θεώρησα υποχρέ-
ωση να προσφέρω τις διοικητικές και εκπαι-
δευτικές μου υπηρεσίες θέλοντας να συμβάλ-
λω στην ανάπτυξη και διάδοση της ιστιοπλοΐας 
στην Ελλάδα και να δώσω τη δυνατότητα σε 
περισσότερους ανθρώπους να απολαύσουν τα 
αγαθά του θαλάσσιου αυτού αθλήματος.

Αφιερώνω αυτή την τιμητική διάκριση 
στους Έλληνες ναυτικούς που άλλοι με τη 
ζωή τους και άλλοι με την πολύχρονη πάλη 
τους με τα κύματα, μεγάλωσαν και έκαναν 
πρώτη δύναμη στον κόσμο την Ελληνική 
Ναυτιλία».

 
Φωτογραφίες: Αργύρης Μακρής
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ενημερωτικά

Luxury is Back: H νέα Bentley Continental 
GT αποκαλύπτεται
Σε μία φαντασμαγορική εκδήλωση 
στην οποία έδωσε το “παρών” σχε-
δόν όλη η επώνυμη Αθήνα, έγινε 
η αποκάλυψη της ολοκαίνουργιας 
Bentley Continental GT. 

Το νέο εντυπωσιακό υπεραυτοκίνητο 
της βρεταννικής μάρκας ήταν ο βασικός 
πρωταγωνιστής του κοσμικού gala με θέμα 
“Luxury is Back”, που σηματοδότησε την 
επιστροφή της πολυτέλειας στη ζωή μας, 
όπως αυτή εκφράζεται μέσα από εξαιρετικές 
ανθρώπινες τεχνολογικές κατασκευές. Τη 
νέα Bentley Continental GT αποκάλυψε 
στους εκατοντάδες προσκεκλημένους ο κ. 
Νίκολας Μπέρναρντ, γενικός διευθυντής 
της Bentley στην Ελλάδα, μαζί με τον κ. Φίλιπ 
Νόακ (Philipp Noack), γενικό διευθυντή πω-
λήσεων της Bentley για την Ευρώπη. 

Η νέα Bentley Continental GT είναι το απόλυ-
το Luxury Grand Tourer. Στην τρίτη του πλέον 
γενιά, το μοντέλο έχει αγγίξει την τελειότητα. 
Σχεδιασμένη, τεχνολογικά εξελιγμένη και 
κατασκευασμένη στο χέρι εξ ολοκλήρου 
στη Μεγ. Βρεταννία, η νέα Continental GT 
αποτελεί την επιτομή του συνδυασμού κο-
ρυφαίας τεχνολογίας, των πιο φίνων υλικών 
και της μοναδικής τέχνης του χειροποίητου. 
Ο εξωτερικός σχεδιασμός είναι τολμηρός, 
παραπέμποντας σε γλυπτό έργο τέχνης ενώ 

το εσωτερικό επαναπροσδιορίζει την έννοια 
της πολυτέλειας και του Grand Touring.

Το πανέμορφο τετραθέσιο κουπέ κινεί η εξε-
λιγμένη έκδοση του δωδεκακύλινδρου W12 
TSI κινητήρα των 6.0 λίτρων, με διπλό turbo, 
που για πρώτη φορά συνδυάζεται με αυτό-
ματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη, 
8-σχέσεων, για πιο γρήγορες, ανεπαίσθητες 
αλλαγές. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του 635 
ίππους και τη θηριώδη ροπή των 900 Nm, τα 
0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε μόλις 3,7 δευ-

τερόλεπτα, με τη μέγιστη ταχύτητα να φτάνει 
τα 333 χλμ./ώρα. Η οδική συμπεριφορά 
είναι απλά αψεγάδιαστη, ο οδηγός βιώνει 
κορυφαίο έλεγχο του αυτοκινήτου ανά πάσα 
στιγμή ενώ υποδειγματική είναι η άνεση 
για τους επιβάτες, σε όλες τις συνθήκες. Ο 
κατάλογος των χαρακτηριστικών που κάνουν 
τη νέα Continental GT πραγματικά μοναδική 
είναι ατελείωτος. 
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αγγελίες

Τιμή: 24.000 euro
Επικοινωνία:  Γιώργος Παύλιογλου, Τηλ. 6932-447703

RACΕR/CRUISER (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ORC CLUB 2017), ΜΗΧΑΝΗ 
YANMAR 3YM30 (29HP, 1000 ΩΡΕΣ), ΠΡΟΠΕΛΛΑ MAX PROP 
FEATHERING, ROLLER FURLEX ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ, ΕΡΓΑΤΗΣ, ΗΛΙ-
ΑΚΟΣ, ΠΑΝΙΑ QUANTUM, 3 ΜΑΪΣΤΡΕΣ, ΤΖΕΝΟΕΣ (#1, #2, #3, 
STORM JIB), 2 ΜΠΑΛΟΝΙΑ (ALL PURPOSE, HEAVY), ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ, 
ΜΑΝΤΑΡΙΑ-ΣΚΟΤΕΣ SPECTRA, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ, VHF, 
ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΟ, ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ κλπ), ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΑΛΜΠΟΥΡΟ 
ΚΑΙ ΞΑΡΤΙΑ (JOHN MAST), ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ HATCH (LEWMAR LOW 
PROFILE), ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ DEHLER 34 
(ΣΚΑΦΟΣ "ΑΔΡΑΣΤΕΙΑ")

Τιμή: 8.000 euro
Επικοινωνία:  Κώστας, Τηλ. 6932-984257

 μοντέλο 1986, με μηχανή 16,5hp.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  
Ιστιοπλοϊκό (ΣΚΑΦΟΣ "ΝΗΡΕΑΣ")

Τιμή: 16.000 euro   (συζητήσιμη)
Επικοινωνία:  Τηλ. 6976-123353

ΤΥΠΟΣ : BENETEAU, FIRST 211

ΜΗΚΟΣ : 6,50 μέτρα

ΠΛΑΤΟΣ  : 2,50 μέτρα

ΕΤΟΣ : 2004

ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ : TOHATSU 9,8 hp   
   <60 ώρες λειτουργίας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΡΙΣΤΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ BENETEAU  
(ΣΚΑΦΟΣ "ΕΥΠΛΟΙΑ")
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ενημερωτικά

24ο Ετήσιο Συμβούλιο Αντιπροσώπων Προγράμματος "Παιδική HELMEPA" 

«Βάλτε οι μεγάλοι λίγο μυαλό και βοηθήστε μας να σώσουμε 
το περιβάλλον»

Δώδεκα παιδιά, 5 έως 11 ετών, από Αγία 
Παρασκευή Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρού-
πολη, Αντίπαρο, Βάγια Βοιωτίας, Βόλο, 
Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, Γέρακα Αττικής, 
Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, Ιωάννινα, Κέρ-
κυρα, Φλώρινα και Χίο, συνεδρίασαν ως 
το 24ο Συμβούλιο Αντιπροσώπων του 
εκπαιδευτικού Προγράμματος "Παιδική 
HELMEPA", στην Αθήνα, την Παρασκευή, 
8 Δεκεμβρίου. Τα παιδιά αυτά είναι οι 'αρ-
χηγοί' των πιο δραστήριων Ομάδων σε 12 
Περιφέρειες της χώρας και εκπροσωπούν 

τα 7.214 παιδιά-μέλη του προγράμματος 
το σχολικό έτος 2016-17.

Προσκεκλημένοι της HELMEPA, παι-
διά, γονείς, εθελοντές εκπαιδευτικοί και 
υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων των 
περιοχών πήραν μέρος σε δυο διαφο-
ρετικές εκδηλώσεις, που φιλοξένησε η 
εταιρεία COSTAMARE Shipping, Μέλος της 
HELMEPA. Οι μικροί μαθητές συνεδρίασαν 
και εξέλεξαν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και 
Γραμματείς, αντάλλαξαν εμπειρίες και συ-
νέταξαν τα περιβαλλοντικά τους μηνύματα 

προς τους ενήλικες. Τους εκπαιδευτικούς 
και γονείς υποδέχθηκε εκ μέρους της οι-
κογένειας του αείμνηστου Καπετάν Βασίλη 
Κωνσταντακόπουλου και της COSTAMARE 
ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της εταιρείας, 
κ. Διαμαντής Μανός και χαιρέτισε ο Δρ 
Γιώργος Γράτσος, Πρόεδρος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της HELMEPA.

Τιμώντας συμβολικά την αφοσίωση των 
εκπαιδευτικών στο υψηλό λειτούργημα 
τους, ο Πρόεδρος απένειμε αναμνηστική 
πλακέτα στην κα Μαρία-Φαίδρα Τσιαλέ-

Ετήσια συνάντηση HELMEPA – USCG στις ΗΠΑ

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017, πραγ-
ματοποιήθηκε η 5η κατά σειρά ετήσια 
σύσκεψη εκπροσώπων Εταιρειών 
Μελών της HELMEPA με την Αμερικανι-
κή Ακτοφυλακή, στο αρχηγείο τους στην 
Washington, DC.

Στη σύσκεψη προήδρευσε ο RADM John 
P. Nadeau, Assistant Commandant, 
Prevention Policy, ο οποίος προΐσταται της 
κατάστρωσης εθνικής πολιτικής, προτύ-
πων και προγραμμάτων που προάγουν την 
ασφάλεια στη θάλασσα, το security και την 
περιβαλλοντική προστασία ενώ συγχρό-
νως εποπτεύει τις διευθύνσεις επιθεω-
ρήσεων και συμμόρφωσης, συστημάτων 
ναυτιλιακών συγκοινωνιών και κανονι-
σμών εμπορίου και προτύπων.

Με τη συμμετοχή των Captain Jennifer 
F. Williams, Director of Inspections & 
Compliance, Captain Ryan D. Manning, 
Chief, Office of Port & Facility Compliance, 
Captain Scott Kelly, Office of Operating 
& Environmental Standards και άλλων 
επιτελών, η σύσκεψη διεξάχθηκε σε κλίμα 
φιλικό και εποικοδομητικό. 

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, που 
είχε καταρτιστεί σε συνεργασία με τις 
Εταιρείες Μέλη που συμμετείχαν, περιλάμ-
βαναν διαχείριση θαλάσσιου έρματος, 
Cyber Security, επάρκεια ευκολιών 
υποδοχής καταλοίπων και διαχείριση 
λυμάτων και στερεών απορριμμάτων, 
QUALSHIP 21, επιθεωρήσεις προς 
έκδοση COC, biofouling, θέματα ναυσι-
πλοΐας στα ύδατα των ΗΠΑ κ.ά. Δόθηκαν 
διευκρινίσεις και έγινε ενημέρωση για τις 

πιο πρόσφατες εξελίξεις σε αυτά ενώ οι 
αξιωματούχοι της Ακτοφυλακής άκουσαν 
με προσοχή συγκεκριμένα θέματα που 
αντιμετωπίζουν πλοία υπό τη διαχείριση 
Εταιρειών Μελών της HELMEPA στις ΗΠΑ 
καθώς στόχος τους, όπως ανέφεραν, είναι 
η ασφάλεια, security και προστασία του 
περιβάλλοντος ταυτόχρονα με τη διευκό-
λυνση του θαλάσσιου εμπορίου.

Κατά τη συνάντηση, η Coast Guard τόνισε 
πως, σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται η 
έγκαιρη και ειλικρινής αναφορά από 
μέρους του Πλοιάρχου και της εταιρείας 
τυχόν προβλημάτων πάνω στο πλοίο στον 
εκάστοτε COTP καθώς με σωστή επικοι-
νωνία λύνονται θέματα που διαφορετικά 
μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις.

Οι 7 Εταιρείες Μέλη που συμμετείχαν και 
οι εκπρόσωποι τους ήταν:

• ARISTON NAVIGATION CORP.,  
 Χρήστος Γεωργουσόπουλος, DPA/ 
 CSO-Newbuildings Manager,

• CARRAS (HELLAS) S.A.,  
 Σπύρος Βλάχος, QMS Manager,

• COSTAMARE SHIPPING COMPANY  
 S.A., Ιωάννης Δρακογιαννόπουλος,  
 RS&Q Manager, DPA-CSO,

• DIANA SHIPPING SERVICES S.A., Μιχα- 
 ήλ Γαβριήλ, DPA-CSO-HSQE Manager,

• EURONAV SHIP MANAGEMENT HELLAS  
 LTD., Παντελής Πατσουλής, HSQE  
 Superintendent/DDPA/DCSO,

• S. LIVANOS - HELLAS S.A., Μιχαήλ  
 Φραγκιάς, DPA & Safety Manager,

• TSAKOS COLUMBIA SHIPMANAGEMENT  
 (TCM) S.A., Ανδρέας Ζαρναβέλης,  
 Deputy DPA /Quality & Regulatory  
 Compliance Officer.

Από τη Γραμματεία της HELMEPA συμ-
μετείχαν οι: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος, 
Γενικός Διευθυντής, Κριστιάνα Πρεκεζέ, 
Εκτελεστική Συντονίστρια και Δημήτρης 
Γιάκος, Υπηρεσίες Μελών.
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ρα, δασκάλα του μοναδικού μαθητή στο 
Δημοτικό Σχολείο των Αρκιών, στα Δω-
δεκάνησα. Η κυρία Τσιαλέρα, ευχαριστώ-
ντας τη HELMEPA, μίλησε για τις αντίξοες 
συνθήκες στο ακριτικό νησί αλλά και για 
την πρωτόγνωρη εμπειρία της από αυτό το 
εκπαιδευτικό της έργο. 

Με θερμά λόγια ο κ. Θεοδόσης Στα-
ματέλλος, Area Manager, Greece, East 
Mediterranean and Adriatic του Hellenic 
Lloyd’s, Μέλος της HELMEPA, αναφέρθηκε 
στα εθελοντικά περιβαλλοντικά της προ-

γράμματα, τα οποία και υποστήριξε το Βρε-
τανικό κοινωφελές ίδρυμα Lloyd’s Register 
Foundation την εξαετία 2011-2017 σε 24 
Ελληνικές πόλεις. Ήταν Εκστρατείες Ενημέ-
ρωσης μαθητών, εκπαιδευτικών και κοινού 
για το Θαλάσσιο Περιβάλλον, τη Ναυτιλία 
και τις Επιστήμες. Η Εκτελεστική Συντονί-
στρια της HELMEPA, κα Κριστιάνα Πρεκεζέ, 
παρουσίασε τα αποτελέσματα της εξαετίας. 

Στη συνέχεια, τα παιδιά του Συμβουλίου 
Αντιπροσώπων έστειλαν το κοινό τους 
μήνυμα: «Μην πετάτε τα σκουπίδια σας 

κάτω παρακαλώ, γιατί το περιβάλλον θα 
χρειαστεί βοηθό. Εγώ είμαι ένα παιδί μι-
κρό και κάνω ότι μπορώ. Βάλτε κι εσείς 
λίγο μυαλό και βοηθήστε με σ’ αυτό!»

Ακολούθησε απονομή αναμνηστικών 
διπλωμάτων και δώρων σε παιδιά και με-
γάλους και γεύμα που ευγενικά παρέθεσε 
η εταιρεία COSTAMARE. Η εκδήλωση 
έκλεισε με οργανωμένη επίσκεψη στο 
Ευγενίδειο Πλανητάριο.

Στη Νάξο ολοκληρώθηκε η τριετής ενημερωτική εκστρατεία HELMEPA - 
Lloyd’s Register Foundation

Στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στο 
Φιλώτι της Νάξου ολοκληρώθηκε την 
Πέμπτη 23 Νοεμβρίου, με Σεμινάριο για 
εκπαιδευτικούς, η "Εκστρατεία Ενημέ-
ρωσης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας 
και του Ευρύτερου Κοινού για το Θα-
λάσσιο Περιβάλλον, τη Ναυτιλία και τις 
Επιστήμες".

Την Εκστρατεία πραγματοποίησε η 
HELMEPA μεταξύ 2014 και 2017 σε 14 
περιοχές της Ελλάδας, με την υποστήριξη 
του Βρετανικού κοινωφελούς Ιδρύματος 
Lloyd’s Register Foundation (LRF). Συνολι-
κά, περισσότεροι από 14.000 μαθητές και 
900 εκπαιδευτικοί επισκέφθηκαν με δα-
πάνες της Εκστρατείας την κινητή Έκθεση 
που λειτούργησε για 200 ημέρες στις 14 
περιοχές. Ακόμη, 400 εκπαιδευτικοί πα-
ρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια, 
ενώ έγιναν πολλές εθελοντικές δράσεις 
σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.

Εκτός από την περιβαλλοντική ευαισθητο-
ποίηση μικρών και μεγάλων, στόχος αυτής 
της πρωτοβουλίας ήταν να προσφέρει 
επιστημονική πληροφόρηση στις θεματικές 
ενότητες της Εκστρατείας σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς της Ελληνικής περιφέρειας 
και να εμπνεύσει τους μαθητές να ασχολη-

θούν με τις επιστήμες, τη μηχανική και τις 
νέες τεχνολογίες που υπάρχουν στην υπη-
ρεσία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Στη Νάξο, την περιβαλλοντική έκθε-
ση που λειτούργησε για 8 ημέρες στο 
Πνευματικό Κέντρο στο Φιλώτι επισκέ-
φθηκαν συνολικά 1.050 μαθητές όλων 
των Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων 
του νησιού. Επιπλέον, στο σεμινάριο με 
θέμα "Θάλασσα και Άνθρωπος: Δια-
σφαλίζοντας ένα Βιώσιμο Μέλλον" που 
πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο, οι συμ-
μετέχοντες εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν 
για πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις και 

έγιναν μέλη του "Δικτύου Εθελοντών Εκπαι-
δευτικών για το Θαλάσσιο Περιβάλλον".

Η HELMEPA ευχαριστεί τον Σύλλογο Φι-
λωτιτών Νάξου-Βιβλιοθήκη Ανωμερίτη για 
τη φιλοξενία της Έκθεσης, τον Δήμο Νάξου 
που έθεσε την Εκστρατεία υπό την αιγίδα 
του και συνέδραμε στον προγραμματισμό 
των επισκέψεων σχολείων στην Έκθεση, τη 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυ-
κλάδων για τη συνεργασία καθώς και τους 
μαθητές και εκπαιδευτικούς του Φιλωτίου 
και όλης της Νάξου που με τη θερμή τους 
ανταπόκριση στα μηνύματα της Εκστρατείας, 
μας γεμίζουν ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Επίσκεψη μαθητών στην περιβαλλοντική έκθεση.

Στιγμιότυπο από το Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς.

Αφιέρωση του κ. Α. Τζιώτη, Προέδρου του Συλλόγου Φιλοτιτών 
Νάξου, στο βιβλίο επισκεπτών της έκθεσης.
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Νέα κατηγορία σκαφών στο  
55ο Ράλλυ Αιγαίου

Τα Super Yachts ταξιδεύουν στο Αιγαίο

Κείμενο: Ρούλα Γαλάνη 
Φωτογραφίες: Posidonia Cup / Νίκος Αλευρομύτης

ανοικτή θάλασσα

Η οργανωτική επιτροπή του 55ου 
Ράλλυ Αιγαίου αποφάσισε να 
προσθέσει στο πρόγραμμα του 
2018 και την κατηγορία σκα-
φών Super Yachts, επιπλέον 
από τις κατηγορίες Orc club, Orc 
International και IRC.

Ο άνθρωποι του ΠΟΙΑΘ κάνουν το άνοιγμα 
στην κατηγορία Super Yachts. Θέλοντας να 
δώσουν την ευκαιρία σε περισσότερα σκάφη, 
αλλά και σε σκάφη που κατά κάποιο τρόπο 
ήταν αποκλεισμένα από τα μεγάλα ιστιοπλοϊ-
κά γεγονότα της χώρας μας, να βιώσουν τις 
δυσκολίες αλλά και τις χαρές του Ράλλυ 
Αιγαίου, ενός αγώνα που θα έλεγε κάνεις 
ότι είναι σχεδιασμένος στα μέτρα τους, 
αφού οι διαδρομές ξεπερνούν τα 100 
ναυτικά μίλια. Επίσης η συμμετοχή των 
σημερινών Super Yachts μπορεί να θεωρηθεί 
ως μία ιστορική ιστιοπλοϊκή αναδρομή 
αφού τα σκάφη που έτρεξαν στα πρώτα 
Ράλλυ Αιγαίου, ήταν τα Super yachts της 
εποχής του ’60.

Η συμμετοχή τους στο Ράλλυ Αιγαίου θα 
προσφέρει στους ιδιοκτήτες και τα πληρώ-
ματά των σκαφών αυτών, τη δυνατότητα να 
πρωταγωνιστήσουν και να βαθμολογηθούν 
μεταξύ τους, διεκδικώντας το βαρύτιμο και 
ταυτόχρονα ιστορικό τρόπαιο του κορυφαίου 
αγώνα ανοικτής θαλάσσης της χώρας μας, 

Στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερα από 

δεκαπέντε σκάφη της κατηγορίας Super 
Yachts που μπορούν να ενταχθούν στην 
κατηγορία αυτή. Η προσπάθεια να μπουν σε 
αγωνιστική λογική θα ξεκινήσει από τον αγώ-
να της Ύδρας του ΠΟΙΑΘ στις 25 Μαρτίου 

2018, θα συνεχιστεί με το Posidonia Cup 
την 1 Ιουνίου 2018 και θα κορυφωθεί με τη 
συμμετοχή στο 55ο Ράλλυ Αιγαίου.
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Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Volvo Ocean Race

διεθνή

Volvo Ocean Race
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 
τη 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 κυβερνή-
τη τον Ολλανδό Simeon Tienpont.

Η κινέζικη Dongfeng Race Team, με κυβερ-
νήτη τον Γάλλο Charles Caudrelier.

Η ισπανική MAPFRE, με κυβερνήτη τον Ισπα-
νό 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 Λισ-
σαβόνα της Πορτογαλίας, 1450 ν.μ. 
απόσταση. Από τη Λισσαβόνα τα σκάφη θα 
ταξιδέψουν προς το Κέιπ Τάουν της Νοτίου 
Αφρικής (7000 ν.μ.), μετά τη Μελβούρνη της 
Αυστραλίας, μετά το Χονγκ Κονγκ, μετά το 
Γκουάνγκζου, μετά το Όκλαντ (5600 ν.μ.), το 
Ιταζάι της Βραζιλίας (7500 ν.μ.), το Νιού-
πορτ των ΗΠΑ (5500 ν.μ.), το Κάρντιφ της 
Ουαλίας (3300 ν.μ.), το Γκέτενμποργκ 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 
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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. 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. 

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.

Το δεύτερο σκέλος με προορισμό το Κέιπ 
Τάουν ξεκίνησε στις 5 Νοεμβρίου, ενώ δύο 
ημέρες πριν έγινε η τοπική ιστιοδρομία. Μετά 
από 7000 ναυτικά μίλια στον Ατλαντικό και 
σχεδόν 20 μέρες που είχαν περάσει από πλή-
ρεις άπνοιες σε καταιγίδες, τα σκάφη τερμά-
τισαν στη Νότιο Αφρική. Η σειρά τερματισμού 
και η αντίστοιχη βαθμολογική κατάταξη ήταν:

1. MAPFRE 
2. Dongfeng Race Team 
3. Vestas 11th Hour Racing 
4. Team Brunel 
5. team AkzoNobel 
6. Team Sun Hung Kai/Scallywag 
7. Turn the Tide on Plastic

Ο στόλος των επτά σκαφών που ξεκίνησε 
στις 5 Νοεμβρίου από την Πορτογαλία 
με προορισμό το Κέιπ Τάουν της Νοτίου 
Αφρικής, τερμάτισε μετά από 20 ημέρες, 
έχοντας περάσει δια πυρός και σιδήρου. 

Άλλωστε, αυτό είναι και το νόημα του σκλη-
ρού αυτού αγώνα. Μία ασύγκριτη δοκιμασία 
για ανθρώπους και σκάφη. Και είναι γεγονός 
πως σε αυτή τη διοργάνωση τα σκάφη παρου-
σίασαν τις λιγότερες φθορές και αβαρίες από 
κάθε άλλη χρονιά. Αυτό φυσικά βοήθησε 
και στην ασφάλεια των πληρωμάτων, αλλά 
κυρίως και στην απόδοσή τους. Γεγονός που 
σε καμία περίπτωση δεν μειώνει το αξιέπαινο 
και αξιοθαύμαστο της προσπάθειάς τους. 

Στο δεύτερο σκέλος πρώτο ήταν το 
MAPFRE, με δεύτερο το Dongfeng Race 
Team και τρίτο το Vestas 11th Hour Racing.

Το τρίτο σκέλος από το Κέιπ Τάουν προς 
τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, μήκους 
6.500 ναυτικών μιλίων, ξεκίνησε την Κυ-
ριακή 10 Δεκεμβρίου, παρουσία χιλιάδων 
θεατών, πολλοί εκ των οποίων είχαν βγει στη 
θάλασσα με τα σκάφη τους για να παρακολου-
θήσουν την εκκίνηση από κοντά. Η εκκίνηση 
ήταν επεισοδιακή. Ο άνεμος ήταν αρκετός, 
κυμαινόταν στους 20 με 25 κόμβους, ώστε τα 
σκάφη να κινούνται με μεγάλες ταχύτητες και 
στην αρχή να βρίσκονται πολύ κοντά το ένα 
με το άλλο. Έτσι κύλησαν οι πρώτες 24 ώρες, 
ενώ μετά η ένταση του ανέμου έπεσε. 

Τρεις ημέρες μετά τα σκάφη μπήκαν στον 
διαβόητο Νότιο Παγωμένο Ωκεανό. Η θερ-
μοκρασία έπεφτε συνεχώς ενώ τον στόλο 
περίμενε και η πρώτη καταιγίδα. Με θεόρατα 
κύματα και ανέμους που ξεπερνούσαν τους 
35 κόμβους σταθερά, το AkzoNobel ήταν το 
πρώτο σκάφος που ανέφερε ζημιά, η οποία 
τους στοίχισε σε χρόνο, όχι όμως ικανή για να 
σκεφτεί η ομάδα να εγκαταλείψει. 

Στις 15 Δεκεμβρίου το αρχηγείο της διοργά-
νωσης διέταξε τα σκάφη να διορθώσουν την 
πορεία τους βορειότερα καθώς ένα μεγάλο 
παγόβουνο βρισκόταν στην πορεία τους. 
Οι μάχες μεταξύ των ομάδων συνεχίζονταν 
με αμείωτη ένταση. Τόσο τα σκάφη όσο και 
τα πληρώματα είναι πλέον πολύ υψηλού 
επιπέδου με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν 
δραματικές διαφορές τις επιδόσεις και άρα 
ούτε φαβορί. Το Dongfeng Race Team και το 

MAPFRE, παρά τις δύσκολες συνθήκες και 
μετά από οκτώ ημέρες αγώνα βρίσκονταν 
σε απόσταση 5 ναυτικών μιλίων το ένα από 
το άλλο, με το δεύτερο τελικά να καταφέρνει 
να περάσει μπροστά. Λίγο πιο πίσω το Team 
Brunel πίεζε το Vestas 11th Hour Racing διεκ-
δικώντας τη θέση στο βάθρο. 

Τελικά έτσι εξελίχθηκε και το υπόλοιπο του 
σκέλους με το MAPFRE να περνάει πρώτο 
τη γραμμή του τερματισμού, την παραμονή 
των Χριστουγέννων, ακολουθούμενο από το 
Dongfeng Race Team και τρίτο το Vestas 11th 
Hour Racing.

Τέταρτο μπήκε στο λιμάνι της Μελβούρνης το 
Team Brunel. Πέμπτο, μετά από σχεδόν δύο 
ημέρες έφτασε το Sun Hung Kai / Scallywag, 
ακολουθούμενο από το Turn the Tide on 
Plastic και το team AkzoNobel. Λόγω της 
ζημιάς που είχε υποστεί, να φτάνει τελευταίο.

Ενδιαφέρον είχε πλέον και η γενική κατά-
ταξη η οποία είχε διαμορφωθεί ως εξής: 
1. MAPFRE - 29 βαθμοί 
2. Dongfeng Race Team - 23 βαθμοί 
3. Vestas 11th Hour Racing - 23 βαθμοί 
4. Team Brunel - 14 βαθμοί 
5. Sun Hung Kai / Scallywag - 11 βαθμοί 
6. Team AkzoNobel - 7 βαθμοί 
7. Turn the Tide on Plastic - 6 βαθμοί

Το τέταρτο σκέλος του αγώνα θα έχει 
προορισμό το Χονγκ Κονγκ, πρώτη φορά 
σταθμό στον αγώνα. Η δυσκολία αυτού 
το σκέλους έγκειται στο ότι τα σκάφη θα 
ταξιδέψουν κατά πλάτος με αποτέλεσμα να 
διέλθουν όλες τις κλιματικές αλλαγές, να 
βιώνουν δηλαδή καθημερινά αλλαγή στις 
μετεωρολογικές συνθήκες.

Για τον λόγο αυτό, μέγιστης σημασίας είναι 
πλέον η στρατηγική και η μελέτη των προ-
γνώσεων. Άλλωστε όλες οι ομάδες υποστη-
ρίζονται από αντίστοιχα κλιμάκια στη στεριά 
που είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με τα σκάφη 
και βοηθούν στη χάραξη της τακτικής.
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Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Studio Borlenghi / Rolex

διεθνή

Σίδνεϋ - Χόμπαρτ

Ο αγώνας Rolex Σίδνεϋ – Χό-
μπαρτ διοργανώνεται κάθε χρόνο 
από το Cruising Yacht Club of 
Australia, με τη συνεργασία του 
Royal Yacht Club of Tasmania.

Η εκκίνηση δίνεται στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας 
την παραμονή των Χριστουγέννων και τερμα-
τισμός βρίσκεται στο Χόμπαρτ της Τασμανίας. 
Ο αγώνας έχει μήκος περίπου 630 ναυτικά μί-
λια. Ο αγώνας αυτός είναι μέρος της τριλογίας 
Middle Sea Race που γίνεται στη Μάλτα και 
του Fastnet που γίνεται στη Μεγάλη Βρετα-
νία, ενώ θεωρείται από τους δυσκολότερους 
στον κόσμο. Ο λόγος είναι το περίφημο Bass 
Strait, το στενό ανάμεσα στην Αυστραλία και 
την Τασμανία όπου τα κύματα είναι τεράστια 
και πολύ ισχυρά, ενώ οι άνεμοι συνήθως είναι 
θυελλώδεις. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το 
1998 ο αγώνας σημαδεύτηκε από μία ισχυ-
ρότατη καταιγίδα κατά την οποία πέντε σκάφη 
βυθίστηκαν και έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή 
τους. Από τα 115 σκάφη που είχαν ξεκινήσει, 
μόνο τα 44 έφτασαν στο Χόμπαρτ.

Η εναρκτήρια διοργάνωση του 1945 είχε εν-
νέα συμμετοχές. Το Rani του John Illingworth 
που κέρδισε εκείνη τη διοργάνωση χρειάστη-
κε έξι ημέρες, 14 ώρες και 22 λεπτά για να 
διανύσει τα 630 ναυτικά μίλια. Χρειάστηκαν 
πολλά χρόνια για να καταρριφθεί το ρεκόρ 
από το Kialoa το 1975, ενώ 21 χρόνια αργό-
τερα το Morning Glory κατάφερε να βελτιώσει 
το χρόνο κατά μόλις 29 λεπτά. Το 1999 το 
σκάφος Nokia πέτυχε να ολοκληρώσει τον 
αγώνα σε μία ημέρα, 19 ώρες, 48 λεπτά 
και δύο δεύτερα, θέτοντας ένα ρεκόρ που 
κράτησε μέχρι το 2005, όταν το Wild Oats XI 
κέρδισε τον αγώνα με χρόνο μία ημέρα, 18 

ώρες, 40 λεπτά και 10 δεύτερα. 

Στη φετινή διοργάνωση το LDV Comanche 
βελτίωσε για ακόμα μία φορά το ρεκόρ του 
αγώνα, πετυχαίνοντας χρόνο μία ημέρα, 
9 ώρες, 15 λεπτά και 24 δεύτερα, ρεκόρ 
που κατείχε από πέρυσι το Perpetual 
Loyal με τέσσερις ώρες διαφορά. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το Wild Oats XI ήταν αυτό που 
πέρασε τη γραμμή τερματισμού πρώτο, αλλά 
έχασε τη διάκριση και τον επίσημο χρόνο 
που θα έγραφε νέο ρεκόρ, λόγω ποινής μίας 
ώρας που πήρε από την Επιτροπή Αγώνος. Το 
σκάφος τιμωρήθηκε για τη μη παραχώρηση 
δικαιώματος πορείας στο LDV Comanche 
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κατά την εκκίνηση του αγώνα. Ο Jim Cooney 
του LDV Comanche κατέθεσε ένσταση την 
οποία και κέρδισε κι έτσι το Wild Oats XI 
τιμωρήθηκε με ποινή μίας ώρας στον χρόνο 
τερματισμού του. Έτσι, μία κλασική κίνηση 
παραχώρησης προτεραιότητας δεξήνεμου – 
αριστερήνεμου, στοίχισε στο εντυπωσιακό 
100άρι μάξι σκάφος μία διάκριση που θα 
έγραφε ιστορία. Αξίζει επίσης να αναφερθεί 
ότι στο τιμόνι του LDV Comanche ήταν ο τιμο-
νιέρος της νικήτριας ομάδας του προηγούμε-
νου America’s Cup, Jimmy Spithill.

Έτσι, το Wild Oats XI έτρεξε τον αγώνα σε μία 
ημέρα, 8 ώρες, 48 λεπτά και 50 δεύτερα, 
πραγματικός αλλά ανεπίσημος χρόνος. Αν δεν 
είχε παρεμβληθεί η ένσταση, το ρεκόρ θα είχε 
βελτιωθεί και πάλι κατά 9 ολόκληρες ώρες, 
μέσα σε μία χρονιά. Γεγονός που βάζει σε σκέ-
ψεις πολλούς που ασχολούνται με το άθλημα, 
αν τελικά είναι εφικτό του χρόνου να δούμε 
περαιτέρω βελτίωση του χρόνου κατά άλλες 
9 ώρες, που θα οδηγήσει σε ολοκλήρωση 
της διαδρομής των 630 ναυτικών μιλίων σε 
λιγότερο από μία ημέρα! Μην ξεχνάμε ότι ακό-
μα δεν έχουν κάνει την εμφάνισή τους σκάφη 

νέας τεχνολογίας με υδροπτέρυγα (foils) που 
βελτιώνουν δραματικά τις επιδόσεις τους.

Το Wild Oats XI έχει κερδίσει επτά φορές τα line 
honours, δηλαδή να είναι πρώτο σκάφος στη 
γραμμή τερματισμού, τα έτη 2005 ως 2008, 
το 2010 και από το 2012 ως το 2014. Είναι 
επίσης το μοναδικό σκάφος που έχει κατακτή-
σει την τριπλή διάκριση του ρεκόρ ταχύτητας 
του αγώνα, των line honours και της πρώτης 
νίκησε σε διορθωμένο χρόνο ταυτόχρονα.

Το πιο περιζήτητο τρόπαιο στην ιστιοπλοΐα 
της Αυστραλίας είναι αναμφισβήτητα το 

Tattersails Cup, το οποίο κερδίζει το σκάφος 
που θα βγει πρώτο στη γενική βαθμολογία με 
βάση το διορθωμένο χρόνο. Ωστόσο, πάντα 
τις εντυπώσεις και τα φώτα της δημοσιότητας 
κερδίζει το σκάφος που θα περάσει πρώτο τη 
γραμμή τερματισμού, το γρηγορότερο σκάφος 
του αγώνα, που πάντοτε είναι κάποιο σούπερ 
αγωνιστικό μάξι σκάφος με γνωστούς επαγ-
γελματίες να το επανδρώνουν.

Για το 2017 το σκάφος που κέρδισε σε 
διορθωμένο χρόνο ήταν το ΤΡ52 Ichi Ban 
του Matt Allen. 
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Απόδοση - κείμενο: Πάνος Δημητρακόπουλος
Φωτογραφίες: αρχείο 

Διαβάζοντας τον τελευταίο καιρό διάφορα 
άρθρα, κυρίως στα Social Media, για το «τι 
μέλλει γενέσθαι...» ως προς τις ολυμπια-
κές κατηγορίες των Ολυμπιακών Αγώνων 
του 2024, σκέφτηκα ότι το καλύτερο θα ήταν 
μία συζήτηση με τον Δημήτρη Δήμου, τον άν-
θρωπο που τα τελευταία χρόνια παρακολου-
θεί τα τεκταινόμενα από κοντά και εκπροσω-
πεί τη χώρα μας στα περισσότερα συνέδριά 
της World Sailing σαν μέλος επιτροπών. Όλα 
τα παρακάτω θα μπορούσαν να χαρακτηρι-
σθούν ως 'περίληψη' μιας ενδιαφέρουσας 
συζήτησης μεταξύ δύο ανθρώπων που 
αγαπούν την ιστιοπλοΐα και μοιράζονται τις 
ίδιες ανησυχίες.

Η χαμένη αθωότητα της ιστιοπλοΐας, 'ταξίδε-
ψε' μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων 
της Βαρκελώνης του 1992. Από τότε μέχρι 
σήμερα έχουν γίνει άλλες έξι φορές Ολυμπια-
κοί Αγώνες. Για τους περισσότερους από 
εμάς η ιστιοπλοΐα τριγώνου, είναι στο μυαλό 
μας με σκάφη Finn, Laser ή 470, μακριά από 
κάθε ιδέα ή μάτι θεατών. Τρία μίλια από τη 
στεριά ήταν κάποτε το όριο για να 'στηθεί' ο 
στίβος με διαδρομές ολυμπιακού τριγώνου, 
που είχαν ατελείωτα όρτσα, τρία τον αριθμό 
και σκάφη που είχαν σχετικά μικρότερες 
ταχύτητες από αυτές των σημερινών, όπως 
τα Flying Dutchman, τα Europe ή τα Soling. Οι 
κούρσες τότε είχαν διαφορετικές απαιτήσεις, 
άλλη στρατηγική και τακτική του αγώνα και 
αθλητές με φυσική κατάσταση τέτοια που 
να αντέχουν αγώνες διάρκειας 2-3 ωρών 

– και μερικές φορές δύο τέτοιους αγώνες 
συνεχόμενα. Τα χρόνια πέρασαν, οι καιροί 
άλλαξαν αλλά και η ιστιοπλοΐα άλλαξε προς 
το καλύτερο όπως συνηθίζουμε όλοι να λέμε. 
Όμως όντως πάει από το καλό στο καλύτερο 
ως ιστιοπλοΐα ή οδηγείται προς ένα άθλημα 
που θα μοιάζει με την ιστιοπλοΐα και δεν θα 
θυμίζει κάτι από το άθλημα που μπήκε στο 
ολυμπιακό πρόγραμμα στους πρώτους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 (αλλά δεν 
έγινε λόγω καιρικών συνθηκών). Ρητορικό 
το ερώτημα και μάλλον πολύ δύσκολο θα έλε-
γα, σίγουρα δε χωρίς ξεκάθαρη απάντηση.

Όλη την παραπάνω εισαγωγή την έκανα για 
να αναφερθώ στις αλλαγές που προβλέπο-
νται ή συζητιούνται εν’ όψει των Ολυμπι-
ακών Αγώνων του 2024, στη Μασσαλία 
της Γαλλίας. Επειδή οι ολυμπιακές κατηγορίες 
επηρεάζουν το παγκόσμιο σύστημα της ιστιο-
πλοΐας στις κατηγορίες τριγώνου όπως συνη-
θίζουμε να λέμε, υπάρχει τα τελευταία χρόνια 
μία βασική αρχή που υποστηρίζεται από τη 
World Sailing*. Η αρχή αυτή προέβλεπε ότι 
μόνο δύο ολυμπιακές κατηγορίες μπορούν να 
αλλάξουν έν’ όψει των επόμενων Ολυμπια-
κών Αγώνων, δηλαδή του 2024 και όχι όλες 
μαζί, ώστε να μην υπάρξουν αρνητικές συνέ-
πειες για το άθλημα. Τελικά οι αρχές είναι για 
να 'σπάνε' όπως φαίνεται, και στην περίπτω-
ση της WS που - θέλετε από τις πιέσεις που 
της ασκούνται για το Kiteboard, θέλετε για 
την περίφημη ισορροπία των αριθμών αθλη-
τών και αθλητριών που προέρχεται από τη 

ΔΟΕ, δεν τις τηρεί και ήδη ο ασκός του Αιόλου 
έχει ανοίξει αφού όλες οι ολυμπιακές κα-
τηγορίες που γνωρίζουμε έως σήμερα και 
που θα δούμε στο ολυμπιακό πρόγραμμα 
του Τόκυο ίσως βρεθούν υπό αναθεώρηση 
και ενδεχομένως εκτός Ολυμπιακών. 

Ας δούμε τις αλλαγές που διέρρευσαν 
ήδη και που θα κριθούν με ηλεκτρονική 
ψηφοφορία ανάμεσα στα μέλη της ανά-
λογης επιτροπής της World Sailing, θα 
ψηφιστούν και θα σταλούν στην ανώτατη 
επιτροπή της World Sailing (council) για 
ψήφιση και οριστικοποίηση, στις επόμε-
νες εβδομάδες και όχι τον Μάιο του 2018 
όπως αρχικά είχε προβλεφθεί! 

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι ο αριθμός 
των αθλητών που θα συμμετάσχουν στους 
αγώνες. Από τους 380 του Ρίο το 2016, θα 
πέσουν στους 350 συνολικά και από αυτούς 
θα είναι 175 άνδρες και 175 γυναίκες σε 
μία πλήρη αριθμητική ισορροπία. Η ανεδα-
φική και τεχνητή κατά τη γνώμη μου ισότητα 
φέρνει μεγάλες φουρτούνες που δύσκολα 
θα γίνουν μπουνάτσες. Είναι η πρώτη φορά 
που γίνεται αναφορά σε απόλυτη ποσόστωση 
50%-50%. Μέχρι τώρα υπήρχαν οι κατη-
γορίες των γυναικών πού είχαν την ανάλογη 
ποσόστωση, ανάλογα με το πόσες γυναίκες 
ασχολούνταν με το άθλημα παγκοσμίως, 
που είναι φυσικά σαφώς λιγότερες από τους 
άνδρες. Σίγουρα στο άθλημα δεν υπάρχουν 
τόσες γυναίκες όσοι και οι άνδρες: έχουν 
βελτιωθεί φυσικά τα ποσοστά, αλλά οι άνδρες 

* WS : World sailing (Παγκόσμια Ομοσπονδία της ιστιοπλοΐας – www.worldsailing.org)

άρθρο

Ολυμπιακοί Αγώνες Παρίσι 2024

Η ολυμπιακή ιστιοπλοΐα όπως την γνωρίζαμε 
τελείωσε στη Βαρκελώνη του 1992

Μια ανταλλαγή απόψεων του Δημήτρη Δήμου και του Πάνου Δημητρακόπουλου.
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ήταν και είναι πάντα περισσότεροι. Η δικαιο-
λογία της WS ότι η ΔΟΕ θέλει 175 άνδρες και 
175 γυναίκες, έχει γίνει καραμέλα στο στόμα 
των επικεφαλής του αθλήματος και φυσικά θα 
δημιουργήσει πολλά παράδοξα 

Αρχικά ας πάρουμε την ανισορροπία της 
κατηγορίας Finn με τους 20 άνδρες που δεν 
έχουν αντίστοιχο αγώνισμα γυναικών για να 
αντισταθμιστούν. Όλα δείχνουν λοιπόν, ότι η 
διαφορά αυτή των 20 αθλητών θα πρέπει να 
αφαιρεθεί κυρίως από τους άνδρες του Laser 
Standard που θα μειωθούν σε 35 και να προ-
στεθούν αντίστοιχα αθλήτριες στα γυναικεία 
αγωνίσματα ώστε να ισοσταθμήσουν τους 
αθλητές του Finn. ‘Ετσι στο Radial Γυναικών 
οι συμμετοχές θα είναι 44 κάνοντας πολύ πιο 
εύκολη την παρουσία οποιασδήποτε χώρας 
στην κατηγορία αυτή. Όλες οι μουσουλμα-
νικές χώρες που τώρα ξεκινούν τη γυναι-
κεία ιστιοπλοΐα θα έχουν σχεδόν σίγουρη 
και ευκολότερη πρόσβαση στο ολυμπιακό 
πρόγραμμα από χώρες που έχουν τεράστια 
ιστιοπλοϊκή πορεία και ιστορία και με παρου-
σία ετών στα ανδρικά σκάφη όπως το Finn 
και παλαιότερα το Tornado, το Star, το FD και 
άλλα. Ας δούμε όμως μία άλλη ολυμπιακή 
κατηγορία με τεράστια παρουσία στο ολυμπι-
ακό πρόγραμμα και εξάπλωση σε όλα τα μήκη 
και πλάτη του πλανήτη, που έχει προσφέρει 
χιλιάδες αθλητές στην παγκόσμια ιστορία όλα 
αυτά τα χρόνια, όπως αυτή του 470. Για το 
2024 οι Γυναίκες θα έχουν 21 σκάφη αντί για 
20 και οι Άνδρες 19 σκάφη, από 26 στο Ρίο, 
μία αναλογία καθόλου δίκαιη αφού οι άνδρες 
που ασχολούνται με το σκάφος αυτό είναι 
πολλαπλάσιοι του αριθμού των γυναικών!

Στις αίθουσες που γίνονται οι αναλύσεις αυ-
τές, μία 'εύκολη' λύση που συζητείται συχνά 
για το θέμα του 50%-50% είναι τα μικτά 
πληρώματα. Η εικόνα που έρχεται εύκολα 
σε όλους είναι αυτή του Nacra, που όμως 
μάλλον δεν έχει πετύχει και σίγουρα δεν 
είναι αυτό που χαρακτηρίζει την παγκόσμια 
ιστιοπλοΐα. Η εύκολη λύση το μικτό πλήρωμα 
έχει πολλά προβλήματα: 

Τι θα γίνουν οι υπεράριθμοι άνδρες αθλη-
τές που λόγω της απουσίας κατάλληλων 
αθλητριών στη χώρα τους δεν θα βρίσκουν 
πλέον θέση στις ολυμπιακές κατηγορίες;

Τι θα γίνουν οι τροφοδότριες κλάσεις (Laser 
4.7, Radial, 420 και τόσες άλλες); Θα πρέπει 
και αυτές να μετατραπούν σε μικτές;

Τι θα γίνει με όλες π.χ. τις μουσουλμανικές 
χώρες που δεν θα μπορούν για θρησκευτι-
κούς και πολιτισμικούς λόγους να επανδρώ-
σουν μικτό σκάφος;

Επίσης δεν είναι όλα τα σκάφη το ίδιο ευέ-
λικτα σε μία τέτοια αλλαγή. Ειδικά σε σκάφη 
όπως το 470, που το πλήρωμα στο (ένα) 
κρεμαστικό είναι αυτό που δίνει την περισ-
σότερη από τη ροπή ώστε να ταξιδεύει χωρίς 
κλίση, θα μπορούν να επιλεγούν μικρόσωμες 
κοπέλες με μεγαλοσώμους άνδρες για πλη-
ρώματα αλλά δύσκολα θα γίνεται το αντίθετο. 
–Σκάφη με δύο κρεμαστικά όπως το Nacra17 
ή τα σκίφ 49er δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα 
αφού η ροπή προέρχεται εξίσου και από τα 
δύο μέλη του πληρώματος. 

Στην πραγματικότητα δεν τους ενδιαφέρει το 
ιστιοπλοϊκό κομμάτι όπως εμείς το σκεφτό-
μαστε ή το έχουμε ζήσει. Τους ενδιαφέρει 
η εύκολη λύση να ισορροπήσουν τα νούμε-
ρα στα άτομα που τους έχει δώσει η ΔΟΕ. 
Ίσως σκέφτονται ότι αυτή η εύκολη λύση 
μπορεί να τους δώσει επιπλέον 'θέσεις' 
μεταλλίων: Αν πεις ότι το 470 και το 49er 
γίνονται μικτά, τότε αυτομάτως κερδίζεις 
δύο σετ μεταλλίων και εύκολα βάζει δύο 
τύπους Kiteboard στο ολυμπιακό πρό-
γραμμα με αποτέλεσμα να είναι όλοι μα 
όλοι χαρούμενοι! 

Ολοκληρώνοντας να αναφέρουμε και τη 
'φήμη' ή την 'είδηση' ότι προωθείται πάλι 
το Kite αντί του Windsurfing, όπως και το 
2011, κάτι που τελικά τότε δεν είχε πε-
ράσει, να προστεθεί άλλη μία κατηγορία στα 
μονοθέσια γυναικών που θα αντισταθμίσει το 
αριθμητικό πρόβλημα των Finn, ένα σκάφος 
για ελαφριές γυναίκες που μάλλον σήμερα 

δεν υπάρχει. Τέλος όλα τα διθέσια θα γίνουν 
μικτά - οπότε μαζί με το Nacra17 θα υπάρ-
χουν μόνο 3 αγωνίσματα διθέσιων σκαφών 
έναντι τουλάχιστον 6 μονοθέσιων! Αυτή η 
αναλογία σίγουρα δεν αντιπροσωπεύει την 
παρούσα κατάσταση της ιστιοπλοΐας. Επίσης 
σκέφτονται να προσθέσουν και έναν αγώνα 
offshore πάλι με μικτό πλήρωμα. Η ιδέα 
είναι το σκάφος του offshore να το δώσουν 
στους αγωνιζόμενους οι διοργανωτές και τα 
σκάφη με τα οποία θα αγωνιστούν να τους 
περιμένουν στο event. To offshore σκάφος 
θα μπορεί να έχει σαν πλήρωμα κάποιους 
από τους αθλητές που θα αγωνιστούν τις 
επόμενες μέρες στις υπόλοιπες ολυμπιακές 
κατηγορίες (εάν θα διεξαχθεί νωρίτερα) πχ. 
έναν αθλητή του Laser και μία αθλήτρια του 
470, έτσι ώστε και οι ιστιοπλόοι να μπορούν 
να φύγουν για πρώτη φορά από τους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες με δύο μετάλλια, όπως οι 
κολυμβητές, οι δρομείς και τόσοι άλλοι.

Η διαδικασία της αναθεώρησης, τo λεγόμενο 
Review, θα έπρεπε να είχε ήδη ξεκινήσει 
προ πολλού αλλά στη World Sailing έχουν 
μείνει πίσω και έτσι όλα θα τελειώσουν τον 
Μάιο του 2018! Εκεί θα παρθούν οι τελικές 
αποφάσεις. Οι προτάσεις των επιτροπών θα 
παρθούν με ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και 
όχι με φυσική παρουσία, παρόλο που αυτή η 
διαδικασία υποτίθεται ότι υπάρχει μόνο για 
θέματα μικρής σημασίας! Στο τέλος Ιανουα-
ρίου οι εκπρόσωποι θα ψηφίσουν ποια event 
προτείνουν για review και έτσι το Council τον 
Φεβρουάριο θα πάρει τις τελικές αποφάσεις, 
όμως η ΔΟΕ δεν βιάζεται και πολύ αφού 
επικυρώνει τα σκάφη και τα υλικά για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες τρία χρόνια πριν τη 
διεξαγωγή τους. Φυσικά μέχρι το 2024 θα 
«τρέξει πολύ-πολύ νερό στο αυλάκι» και θα 
έχουμε τον χρόνο να διαβάσουμε αρκετές και 
διαφορετικές απόψεις.
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τεχνικό Κείμενο: Πάνος Δημητρακόπουλος 
 

Ένα πολύ επιτυχημένο σεμινάριο 
κανονισμών ιστιοδρομιών αγώνων 
οργάνωσε τον Δεκέμβριο η ΑΕΑΕ 
της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομο-
σπονδίας. 

Οι διεθνείς κριτές αγώνων ιστιοπλοΐας, 
Κώστας Τσαντίλης και Μιχάλης Μιτά-
κης σε συνεργασία με τον εθνικό κριτή, 
Σταύρο Κουρή και την τεχνική υποστήριξη 
του Βασίλη Κασκούρα που είναι διεθνής 
πρόεδρος επιτροπών αγώνων, επί τρείς 
ημέρες στις εγκαταστάσεις τις ΕΙΟ, δίδαξαν 
εικοσιπέντε επιλεγμένα άτομα από όλη την 
Ελλάδα και κυρίως την περιφέρεια ώστε να 
τους μεταλαμπαδεύσουν τις πολύ σημαντικές 
γνώσεις τους, γύρω από τους κανονισμούς 
αγώνων της World Sailing 2017-2020. Ο 
στόχος τους σεμιναρίου που ολοκληρώθηκε 
με επιτυχία, ήταν να μεγαλώσουν τη 'δεξαμε-
νή' των εθνικών κριτών αγώνων ιστιοπλοΐας, 
προσθέτοντας νέα μέλη γνώστες των νέων 
κανονισμών, από την οποία οι όμιλοι θα μπο-
ρούν να επανδρώνουν Επιτροπές Ενστάσεων 
κατά τη διάρκεια εθνικών ή διασυλλογικών 
αγώνων. Φυσικά μέσα από τους εθνικούς 
κριτές όλοι εύχονται να υπάρξουν και νεότερα 
παιδιά που θα χριστούν διεθνείς κριτές, 
αφού είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την 
περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος (όσο και 
αν ακούγεται μη άμεσο) το να υπάρχουν στα 
παγκόσμια και στα ευρωπαϊκά πρωταθλή-
ματα και Έλληνες ως μέλη των Επιτροπών 
Ενστάσεων. 

Επίσης είναι πολύ σημαντικό για την ανά-
πτυξη της ιστιοπλοΐας η οποία αρχίζει από τα 
Optimist, την πρώτη βαθμίδα της ιστιοπλοΐας , 

οι αθλητές να εξοικειώνονται με την πα-
ρουσία της Επιτροπής Ενστάσεων, τόσο στη 
θάλασσα όσο και στη στεριά. Να μάθουν ότι 
αγωνίζονται με τις δικές τους δυνάμεις αλλά 
ότι το άθλημα έχει κανονισμούς βάσει τον 
οποίων πιθανόν να κληθούν να κριθούν αν 
κάτι δεν το κάνουν σωστά όπως πρέπει.

Μερικά tip

P R O T E S T 

Ξεχάστε κάθε άλλη λέξη. Δεν υπάρχει. Σε όλα 
τα επίπεδα της ιστιοπλοΐας πλέον η λέξη που 
δείχνει και ενημερώνει τον συναθλητή μας ότι 
του έχουμε ένσταση και αν θέλει μπορεί να 
επανορθώσει ή όχι αν δεν το κρίνει σκόπιμο 
είναι το PROTEST.

S A F E T Y  F I R S T

Σωσίβια για όλους. Αθλητές και Επιτροπές. 
Προπονητές και Επιτροπές Ενστάσεων. Ξεχά-
στε τις βόλτες στους αγώνες χωρίς σωσίβιο. 

Κ Α Τ Α Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Οι ενστάσεις καταμέτρησης γίνονται πολύ 
ευκολότερες και αμεσότερες απ’ ευθείας από 
την Τεχνική Επιτροπή στο σκάφος, χωρίς την 
παρέμβαση της Επιτροπής Αγώ-
νων. Οι κανονισμοί καταμέτρησης 
έχουν την ιδία βαρύτητα με τους 
κανονισμούς αγώνων και πλέον 
η WS έχει στην ίδια ευθεία προς 
τους αγωνιζόμενους και τις τρείς 
Επιτροπές που έχουν να κάνουν 

με τους αγώνες (Αγώνων, Ενστάσεων, Κατα-
μέτρησης). 

Κ Α Ν Ο Ν Α Σ  6 9

Η συμπεριφορά του αθλητή αλλά και όλης της 
ομάδας υποστήριξής του, από τον προπονητή 
μέχρι και τον σκύλο του φίλου του, που πήγε 
να τον θαυμάσει σ ένα πρωτάθλημα, είναι 
στοιχεία που πλέον και σύμφωνα με τον 
κανόνα 69 «δένουν» με την ορθή αγωνιστική 
παρουσία του καθ ενός στον αγώνα. Όμως 
προσοχή ο αγώνας δεν αρχίζει ή τελειώνει με 
τις ημερομηνίες του κάθε πρωταθλήματος!

Μαθαίνοντας τους κανονισμούς 
της World sailing 2017 – 2020
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Για πρώτη φορά στην Ελλάδα!  

Τώρα, με ελληνική σημαία, ένα από τα γρηγορότερα αγωνιστικά ιστιοπλοϊκά στον 
κόσμο, που μπορεί και ξεπερνά 3 φορές την πραγματική ταχύτητα του ανέμου και 

κάποιοι ίσως το θυμούνται ως Groupama, βρίσκεται στη Μαρίνα Ζέας.


Για όλο τον χειμώνα, κάθε Σάββατο και Κυριακή θα πραγματοποιούνται ολοήμερες 
αποδράσεις στον Σαρωνικό και όχι μόνο!


Πάρτε τις νιτσεράδες σας κι ελάτε να ζήσουμε αξέχαστες στιγμές! 
 

Πληροφορίες: τηλ. 6977692880 | www.akronaoton.com

Orma 60
Trimaran

«Akron Aoton»
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Κείμενο: Παναγιώτης Δημητρακόπουλος 
Φωτογραφίες: αρχείο 

άρθρο

Tips για την Αμοργό, τον πρώτο σταθμό του 55ου Ράλλυ Αιγαίου

Το νησί του απέραντου γαλάζιου

Η Αμοργός. Ένα νησί μοναδικό. 
Όσοι έχουν ταξιδέψει κοντά ή 
μακριά της, αφού η σιλουέτα της 
δεσπόζει σχεδόν σ ολόκληρο το 
Αιγαίο, θα τη θυμούνται για πάντα.

Οι περισσότεροι ιστιοπλόοι που έχουν 
συμμετάσχει σε κάποιο Ράλλυ Αιγαίου έχουν 
σίγουρα πλεύσει παραλλάσσοντας την Αμορ-
γό, από τη μία ή την άλλη πλευρά και πάντα 
με το ερώτημα από πού θα έχει τις καλύτερες 
ιστιοπλοϊκές συνθήκες ώστε να περάσουν 
το λιγότερο ανώδυνα. Το νησί που έγινε δι-
άσημο στα πέρατα της γης από την ταινία, 
Le grand bleu του 1988, στέκεται αγέρωχο 
και με τις ομορφιές του μαγεύει τους πάντες. 
Λίγες από τις ομορφιές αυτές συγκέντρωσα 
σ αυτό το κείμενο με στόχο να βάλω όλους 
όσους το διαβάσουν, στη διεργασία της 
σκέψης να το επισκεφτούν ως προορισμό του 
55ου Ράλλυ Αιγαίου.

Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής 
Το Ράλλυ Αιγαίου θα έχει φύγει από το νησί 
της Αμοργού, όταν θα γίνεται το πανηγύρι της 
Αγίας Παρασκευής, στις 25 Ιουλίου. Αυτό 
το πανηγύρι θεωρείται ένα από τα μεγαλύ-
τερα των Κυκλάδων, αφού μαζεύει περίπου 
3.000 άτομα , τα οποία κάθονται σε ειδικά 
διαμορφωμένα τραπέζια, στον περίβολο της 
εκκλησίας και τρώνε το περίφημο Πατατά-

το. Για τους λάτρεις του καλού φαγητού και 
φίλους της ιστιοπλοΐας το "Πατατάτο", είναι 
κατσίκι μαγειρεμένο με πατάτες μέσα σε πελ-
τέ ντομάτας και ντόπια μπαχαρικά και είναι το 
εμβληματικό πιάτο του νησιού, που σερβίρε-
ται μέσα σε πήλινες γαβάθες, όμως εμείς θα 
είμαστε ήδη στους Λειψούς!

Η χώρα της Αμοργού
Είναι σκαρφαλωμένη στη ΝΑ πλευρά του 
όρους Προφήτης Ηλίας και σχεδόν κρυμμένη 
από το οπτικό πεδίο του θεατή που την ψάχνει 
από τα Κατάπολα. Μία χώρα, λιτή και απέριττη, 
με το ολόλευκο κάστρο της, σωστή αρχόντισ-
σα του Αιγαίου μέσα στην απλότητά της. Η 
χώρα σε μαγεύει με τα σκαλοπάτια της, αφού 
δεν χορταίνεις να τα περπατάς, να τα ανεβο-
κατεβαίνεις και να γεύεσαι στα κάθε λογής 
καφενεδάκι, τα μοναδικά γλυκά της Αμοργού. 

Το Μοναστήρι της Παναγιάς της Χοζο-
βιώτισσας 

Τριακόσια (300) σκαλοπάτια είναι το τίμημα 
ώστε να βρεθείτε στο Μοναστήρι της Πανα-
γιάς της Χοζοβιώτισσας. Αξίζει να τα προσπα-
θήσετε, όσο λίγα πράγματα στη ζωή, ειδικά 
για ιστιοπλόους που αλωνίζουν το Αιγαίο. Το 
αρχιτεκτονικό αριστούργημα είναι κολλημένο 
στα βράχια και βρίσκεται 300 μέτρα πάνω 
από τη θάλασσα του Αιγαίου. Έχει μήκος 40 
μέτρα, 8 ορόφους, σε 5 μέτρα βάθος, διαθέ-
τει 100 δωμάτια και όλα με μοναδική θεά στο 
πιο βαθύ μπλε του Αιγαίου. Όταν φτάσετε οι 
μοναχοί σας περιμένουν με ψημένη και λου-
κούμι ως επιβράβευση για το σκαρφάλωμα! 

Το Απέραντο Γαλάζιο
Το πιο βαθύ μπλε της χρωματικής παλέτας 
του δημιουργού, είναι αυτό που θα συνα-
ντήσει ο ταξιδιώτης στην Αμοργό. Το νησί 
περιτριγυρίζεται από το μπλε του Αιγαίου που 
σε συνδυασμό με τα μοναδικά βράχια του, 
αναδεικνύει την άγρια και άδολη ομορφιά της 
Αμοργού. Η πέτρα και η ξερολιθιά κυριαρχούν 
παντού, τα κατσίκια κρέμονται από τα βράχια 
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* Βασισμένο σε στοιχεία από άρθρο του περιοδικού "Olive magazine". 

και η λιγοστή βλάστηση είναι σαν μια παρα-
φωνία στο όλο σκηνικό. 

Η ομώνυμη ταινία που γυρίστηκε το 1998, 
μετέφερε τη μοναδικότητα της Αμοργού στα 
πέρατα του κόσμου και ακόμα και σήμερα τη 
διαφημίζει. Δεν είναι λίγοι οι τουρίστες που 
εμπνέονται από την ταινία και αναζητούν να 
επισκεφτούν το νησί ώστε να δουν από κοντά 
τα χρώματα και τις ομορφιές της.

Τα μοναδικά μονοπάτια 
Τουρίστες από όλο τον κόσμο καταφτάνουν 
φανατικά στην Αμοργό μόνον και μόνον για 

να περπατήσουν στα οκτώ ορεινά μονοπάτια 
της, δίπλα στο μπλε του Αιγαίου. Φυσικά και τα 
300 σκαλιά για να φτάσουν στο Μοναστήρι. 

Η φύση και οι δημιουργίες 
Οι εικόνες από τα βράχια της Αμοργού είναι 
μοναδικές. Η φύση χάρισε απλόχερα ομορ-
φιές μοναδικές. Βράχια κομμένα με τέτοιο 
τρόπο που σου κόβουν την ανάσα. Όταν είσαι 
στο νησί αναρωτιέσαι πόσο κέφι μπορούσε 
να έχει Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ, όταν την έφτιαχνε, 
όταν έσπαγε τα βράχια της όταν έφτιαχνε 
τις απόκρημνες πλαγιές της όταν την έκανε 
μακρόστενη και την έβαζε στο κέντρο του 

καταγάλανου Αιγαίου. Μάλλον είχε τα ΚΕΦΙΑ 
ΤΟΥ και έφτιαξε αυτό το κόσμημα! 

Οι ιδιαίτερες γεύσεις 
Στα τόσα πολλά καφενεία που υπάρχουν στο 
νησί μπορείς κανείς να δοκιμάσει τα μονα-
δικά γλυκά της Αμοργού. Αν και το μέλι είναι 
λιγοστό, είναι υπέροχο. Στο νησί μπορείς να 
δοκιμάσεις παστέλι, ξεροτήγανα, λουκουμά-
δες και όλα φτιαγμένα ή περιχυμένα με ντό-
πιο νοστιμότατο μέλι. Το αμοργιανό παστέλι 
αρωματισμένο με κύμινο, το βρίσκεις παντού, 
αφού το νησί φημίζεται για την πλούσια βιο-
ποικιλότητα του, που φτάνει τα 600 είδη. 
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 χαμηλές θερμοκρασίες, υπό έντονη ηλια- 
 κή ακτινοβολία ή σε δυνατούς ανέμους. 

• Βρέξτε το έδαφος γύρω από τον χώρο εργα- 
 σίας προκειμένου να αποφύγετε την προ- 
 σκόλληση σκόνης πάνω στην υγρή βαφή.

• Αναμίξτε το προϊόν σχολαστικά, και επα- 
 ναλάβετε κάθε τόσο. 

• Χρησιμοποιήστε ρολά υψηλής ποιότητας  
 τύπου μοχέρ, ή ρολά αφρού που είναι αν- 
 θεκτικά στις διαλυτικές ουσίες. Αν χρησι- 
 μοποιείτε πινέλο, εφαρμόστε το προϊόν  
 σε γωνία 45 μοιρών για να αποφύγετε τα  
 σημάδια από πινέλα.

• Εφαρμόστε λεπτές στρώσεις, ακολουθώ- 
 ντας την κατεύθυνση των ινών του ξύλου. 

• Εφαρμόστε μια πρώτη στρώση βερνι- 
 κιού, το οποίο θα πρέπει να έχει διαλυθεί  
 σε συνιστώμενο αραιωτικό προκειμένου  
 να διευκολυνθεί η διείσδυση. 

• Μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης,  
 ίσως χρειαστεί να λειάνετε ξανά με ένα  
 λεπτό γυαλόχαρτο για την αφαίρεση των  
 ατελειών του ξύλου.

• Εφαρμόστε τρεις με τέσσερις στρώσεις του  
 προϊόντος. Αν επιθυμείτε προστασία μα- 
 κράς διάρκειας, θα πρέπει να εφαρμόσετε  
 συνολικά 10 έως 15 λεπτές στρώσεις. 

• Καθώς εφαρμόζονται και άλλες στρώ- 
 σεις, θα πρέπει ταυτόχρονα να γίνεται λεί- 
 ανση με λεπτό γυαλόχαρτο για την απο- 
 φυγή ατελειών και την προσκόλληση σκό- 
 νης, που μπορεί να είναι ορατά στις επό- 
 μενες στρώσεις. 

• Ακολουθείστε τις ώρες στεγνώματος και  
 τα διαλείμματα νέας στρώσης, όπως αυτά  
 ορίζονται στο φυλλάδιο τεχνικών δεδομέ- 
 νων του εκάστοτε προϊόντος. 

• Προσοχή! Υλικά όπως πανιά ή χαρτιά κα- 
 θαρισμού και υφάσματα προστασίας, τα  
 οποία έχουν απορροφήσει το προϊόν μπο- 
 ρεί να αναφλεγούν ακαριαία. Προκειμέ- 
 νου να αποφύγετε τον κίνδυνο, κάψτε τα  
 αμέσως ή τοποθετήστε τα στο νερό. 

Μια καλή βάση για την εφαρμογή του 
βερνικιού 

Πριν την εφαρμογή του όποιου βερνικιού 
συνιστάται η ενίσχυση της προστασίας, εφαρ-
μόζοντας ένα προστατευτικό για το ξύλο ελαι-
ώδες προϊόν. Βασικός σκοπός του προϊόντος 
αυτού είναι να αυξήσει το αδιάβροχο φράγμα 
του συστήματος, να παράσχει καλή προστα-
σία ενάντια στους μύκητες και τη σήψη και 
να δημιουργήσει ένα καλά προετοιμασμένο 
υπόστρωμα για την εφαρμογή του βερνικιού. 

Για βερνίκια και προϊόντα περιποίησης 
ξύλινων επιφανειών καθώς και συστήματα 
βαφής επισκεφτείτε το www.jotun.gr 

Το ξύλο είναι ένα φυσικό υλικό το 
οποίο προσδίδει μια ατμόσφαιρα 
ζεστασιάς και κομψότητας στο σκά-
φος σας. Χρειάζεται βερνίκι υψη-
λής ποιότητας για να ενισχυθεί και 
να προστατευθεί η ομορφιά του. 

Οι περισσότεροι ενδιαφέρονται κυρίως 
για τον βαθμό στιλπνότητας του βερνι-
κιού, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι να 
βρεθεί το βερνίκι εκείνο που προσφέρει 
προστασία στο ξύλο, ενάντια στο επιθετικό 
θαλάσσιο περιβάλλον.

Ο ήλιος, η θάλασσα και ο άνεμος επιδρούν 
πάνω στο ξύλο κατά τη διάρκεια ολόκληρης 
της σεζόν και τα βερνίκια πρέπει να είναι απο-
τελεσματικά και να διαθέτουν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

• Προστασία του ξύλου ενάντια στις ηλια- 
 κές ακτίνες UV, οι οποίες καταστρέφουν  
 τις φυσικές ίνες του ξύλου. 

• Διατήρηση και ενίσχυση της φυσικής  
 ομορφιάς του ξύλου. 

• Ο καλύτερος τρόπος για να πετύχουμε το  
 καλύτερο αποτέλεσμα στην εφαρμογή του  
 βερνικιού είναι να διαθέσουμε αρκετό  
 χρόνο στην προετοιμασία και να δώσουμε  
 προσοχή στις λεπτομέρειες. 

Βεβαιωθείτε πως έχετε στη διάθεσή σας 
αρκετό χρόνο για την προετοιμασία όσο και 
για την αυτή καθαυτή εφαρμογή του βερνι-
κιού και μην παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε 
πινέλα υψηλής ποιότητας.

Συμβουλές για καλό βερνίκωμα

• Μην εφαρμόζετε σε πολύ υψηλές ή πολύ  

τεχνικό Κείμενο και φωτογραφίες: Jotun Hellas 
 

Βερνίκια και περιποίηση  
ξύλινων επιφανειών
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Κείμενο: Μαρίνα Ψυχογυιού
Φωτογραφίες: αρχείο

Ήταν μάλλον δύσκολο να φτάσει 
κανείς στη Barra Grande αλλά παρ’ 
όλα αυτά, 54 νεαροί αθλητές από 
11 χώρες πέρασαν την περιπέτεια 
του να φτάσουν στην παραδεισένια 
παραλία στη βορειοανατολική γωνία 
της Βραζιλίας και να διεκδικήσουν 
τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλη-
τή, να κερδίσουν πολύτιμη εμπειρία 
στο φορμάτ των Ολυμπιακών 
Αγώνων Νέων αλλά και να διεκδι-
κήσουν περισσότερες θέσεις για τη 
χώρα τους στους αγώνες πρόκρισης 
τους πρώτους μήνες του 2018.

Όποιος κι αν ήταν ο λόγος που τους ώθησε 
να κάνουν το μεγάλο ταξίδι, η Barra Grande 
τους επιβράβευσε με ζεστό, δυνατό άνεμο, 
χρυσαφένια άμμο, εξωτικό περιβάλλον με 
τροπική φύση και μια άρτια διοργάνωση. 
Οι απαιτητικές συνθήκες έδωσαν μεγάλες 
ταχύτητες, ψηλά άλματα και ευτυχισμένους 
αθλητές που γυρνούσαν στην παραλία μετά 
από κάθε αγώνα με τεράστια χαμόγελα στα 
πρόσωπά τους.

Οι ΗΠΑ με έναν μόνο αθλητή κατάφεραν να 
κερδίσουν τον τίτλο για τη χώρα που γέννησε 
το kiteboarding. Ο 15χρονος Κάμερον Μα-
ραμενίδης, έκανε για πρώτη φορά κάιτ όταν 

ήταν μόλις εννέα μηνών, στους ώμους του 
πατέρα του, Δημήτρη, επαγγελματία αθλητή 
kiteboarding και ιδιοκτήτη της εταιρείας Epic 
Kites. Δύο ετών o Κάμερον στεκόταν στη 
σανίδα του Δημήτρη και στα τέσσερα είχε τη 
δική του σανίδα και μικροσκοπικό αετό, χωρίς 
ζώνη. Όταν ο Δημήτρης κατάφερε να του 
φτιάξει μια ζώνη ο Κάμερον το βρήκε πολύ 
εύκολο και δε σταμάτησε να παίζει με τα κάιτ 
από τότε, όμως δεν έτρεξε ποτέ αγώνες. Μέ-
χρι τον περασμένο Ιούνιο, όταν η μητριά του, 
Έλεν, διάβασε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
Νέων και αποφάσισαν να δοκιμάσουν. 

Ο Δημήτρης και η Έλεν στηρίζουν τον Κάμε-
ρον αλλά έχουν και απαιτήσεις! Ο Κάμερον 
πρέπει να πετυχαίνει καλούς βαθμούς στο 
σχολείο και μάλιστα μόλις που κατάφερε να 
εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο παγκόσμιο 
με τους ‘απαραίτητους’ βαθμούς στο πρώτο 
τρίμηνο… Μόλις έφτασε στη Barra Grande 
όμως, όλα πήγαν όπως τα ήθελε. Κέρδισε 
τέσσερις σειρές τις πρώτες δύο ημέρες κι 
έτσι κάποια λάθη και μπλεξίματα τις επόμενες 
μέρες δεν ήταν καταστροφικά, παρόλο τον 
συναγωνισμό. ‘Με τόσο απόμακρη τοποθεσία, 
δεν περίμενα ότι θα έχει πολλές συμμετοχές. 
Όμως τελικά όλοι ήταν εδώ και επιπλέον 
συμμετείχαν και αρκετοί καλοί ντόπιοι, όπως 
ο ‘Μανώλης’ που ήρθε δεύτερος.

Ο Μανώλης είναι ο Manoel Soares Dos 
Santos Neto από τη Βόρεια Βραζιλία. Ανα-
δείχθηκε μέσα από το πρόγραμμα της κλάσης 
kiteboarding της Βραζιλίας (ABK), διοργανώ-
τριας αρχής του πρωταθλήματος. Ενθουσια-
σμένος ο Augusto Sampaio, πρόεδρος της 
ΑΒΚ, είπε ότι ήταν πολύ δύσκολο να οργανώ-
σει το πρωτάθλημα αλλά το να φιλοξενεί τους 
καλύτερους νέους του κόσμου σε μια τόσο 
σημαντική διοργάνωση και να καμαρώνει 
τα ‘δικά του’ παιδιά που ποτέ δε θα είχαν την 
οικονομική δυνατότητα να συμμετέχουν σε 
ένα παγκόσμιο, άξιζε όλους τους κόπους και 
τις αγωνίες. Όσο για το αργυρό μετάλλιο του 
Manolo… ‘ζω το όνειρο’!

Ο Augusto είναι η καρδιά του ΑΒΚ που 
οργανώνει πολλούς αγώνες κάθε χρόνο 
και ενώ έχουν εκατοντάδες συμμετοχές τα 
παιδιά προπονούνται με πολύ περιορισμένες 
υποδομές και με ανύπαρκτη υποστήριξη 
από την κυβέρνηση και από την Ομοσπονδία 
Ιστιοπλοΐας της Βραζιλίας CBV. Ευελπιστεί 
ότι τα αποτελέσματα θα προσελκύσουν το 
ενδιαφέρον της CBV και φαίνεται ότι οι ευχές 
του θα εισακουστούν. 

Ο Walter Boddener, υπεύθυνος για τις 
διοργανώσεις και για τα προγράμματα νέων 
της CBV ήταν παρών στο πρωτάθλημα και μά-
λιστα είχε καθοριστική συμβολή στην επιτυχία 
της διοργάνωσης. Δήλωσε εντυπωσιασμένος 
από το επίπεδο του συναγωνισμού αλλά και 
από τις επιδόσεις των Βραζιλιάνων αθλητών. 
«Έχουμε πολλά νέα ταλέντα και καταφέ-
ραμε ένα ανέλπιστο αργυρό μετάλλιο. Μια 
πολύ ευχάριστη έκπληξη!» Παραδέχεται ότι 
το kiteboarding είναι πολύ ‘προχωρημένο’ 
για τη συντηρητική βραζιλιάνικη ιστιοπλοϊκή 
κοινότητα αλλά είναι σίγουρος ότι θα υπάρξει 
υποστήριξη στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες Νέων σε συνεργασία με την Ολυμπια-
κή Επιτροπή της Βραζιλίας και ελπίζει να δει 
Βραζιλιάνους αθλητές στην Αργεντινή.

[ΣΗΜ: Δύο εβδομάδες αργότερα η 
Βραζιλία δήλωσε συμμετοχή στην 
πρόκριση για την αμερικανική ήπειρο 
με πλήρη ομάδα, υποστηριζόμενη από 
την CBV]

Η Αργεντινή, ως διοργανώτρια χώρα των 
Ολυμπιακών Αγώνων Νέων του 2018 
(ΥΟG) έχει αυτόματα μία συμμετοχή στα 
αγόρια και μία στα κορίτσια αλλά θέλει 
περισσότερα από την απλή συμμετοχή. Το 
kiteboarding είναι πολύ δημοφιλές στη χώρα 
και προσελκύει αθλητές όλων των ηλικιών. Η 
κλάση kiteboarding της χώρας συνεργάζεται 
στενά με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και 
προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τους ΥΟG 
ως όχημα που θα φέρει περισσότερους νέους 
κοντά στον αθλητισμό. Ο Mario Sampaolesi, 
προπονητής της ομάδας της Αργεντινής λέει 
ότι ‘το kiteboarding είναι συναρπαστικό, είναι 
νεανικό, είναι κουλ! Έχουμε πολλές παραλίες 
στην Αργεντινή ιδανικές και το άθλημα είναι 
για όλους. Είναι οικονομικό, εύκολο να το 
μάθει κανείς και να διασκεδάζει στο νερό… 
είναι το τέλειο εργαλείο για να φέρουμε 
κόσμο κοντά στον αθλητισμό γενικότερα.’ Ο 
πρωταρχικός μας στόχος, λέει ο Mario, είναι 
να δημιουργήσουμε μια καλύτερη κοινωνία. 
Τα αποτελέσματα θα ακολουθήσουν.

Στην άλλη άκρη του κόσμου οι Ταϊλανδοί 
εργάζονται επίσης σκληρά. Με την ασιατική 
πρόκριση για τους ΥΟG στην Ταϊλάνδη τον 
Μάρτιο, μόνο ο Sarun Rupchom, ένας από 
τους κορυφαίους στον κόσμο, και η Nichanan 
Rodthong ταξίδεψαν μέχρι τη Barra Grande 
αλλά υπάρχουν πολλοί ακόμη στην Ταϊλάνδη. 
Για τους ίδιους λόγους με την Αργεντινή το 
kiteboarding γίνεται όλο και πιο δημοφιλές 

Kiteboarding
Εξωτικός παράδεισος για το Παγκόσμιο Νέων - TT:R Slalom 2017

άρθρο
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σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική 
Ασία και ο Narapichit ‘Yo’ Pudla, 
ο προπονητής της Αργεντινής, 
περιμένει ότι θα είναι πολλές οι 
χώρες που θα διεκδικήσουν μια 
θέση στους ΥΟG.

Η Ευρώπη λογικά θα έχει τη 
δυσκολότερη πρόκριση με 
πολλούς καλούς αθλητές από 
πολλές χώρες. Ο καλύτερος 
Ευρωπαίος στο παγκόσμιο, ο 
Victor Bachichet που είναι και 
ο πρωταθλητής Ευρώπης ήρθε 
τρίτος στη Barra Grande. «Ήταν 
σούπερ πρωτάθλημα με πολύ 
αέρα και πολλά πεσίματα και 
μπερδέματα. Θα αρχίσω να 
αγωνίζομαι με σταθερές μπότες, 
ήταν πολύ δύσκολο να κρατώ τα 
πόδια μου στις δέστρες!» Τώρα 
πρέπει να προετοιμαστεί για την 
ευρωπαϊκή πρόκριση στο Μαρόκο 
και να εξασφαλίσει την πρόκριση 
για τη Γαλλία αλλά θα πρέπει να 
είναι και ο καλύτερος Γάλλος. 
Δύσκολος στόχος καθώς έχει να 
αντιμετωπίσει τον Benoit Gomez και τον 
Anthony Picard που ακολουθούν από κοντά, 
τερματίζοντας τέταρτος και πέμπτος. Σίγουρα 
σκληρός εσωτερικός συναγωνισμός στη 
χώρα που φαίνεται να μονοπωλεί όλες τις 
μορφές των αγώνων kiteboarding. 

H Γαλλία είχε την καλύτερη ομαδική εμφά-
νιση και στα κορίτσια όπου τρεις Γαλλίδες τερ-
μάτισαν στις έξι πρώτες θέσεις, με καλύτερη 
εμφάνιση της Lola Ulrich που κέρδισε το 
αργυρό μετάλλιο. Η Lola διασκέδασε πολύ 
στη διοργάνωση, που ήταν πρόκληση τόσο 
σωματική όσο και πνευματική. Σκοπεύει να 
προετοιμαστεί για να διεκδικήσει την πρόκρι-
ση για τον εαυτό της αλλά και για τη χώρα της 
στους ΥΟG. ‘Είναι ένα όνειρο αλλά ξαφνικά 
έχει αρχίσει να πλησιάζει γρήγορα!’

Για να πραγματοποιήσει το όνειρό της θα 
πρέπει να κερδίσει την πρωταθλήτρια Ευρώ-
πης, τη Nina Font Castells από την Ισπανία 
που ήρθε τρίτη στη Barra Grande αλλά και τη 
δυνατή ομάδα της Ιταλίας με πολλά κορίτσια, 
με κορυφαία την ασταμάτητη Sofia Tomasoni 
που δεν πίστευε ότι κέρδισε! ‘Όταν φτάσαμε 
στη Barra Grande δεν περίμενα ότι θα έρθω 
πρώτη αλλά… είχε δυνατό αέρα, έγιναν πολλές 
κούρσες… και ήρθα πρώτη στις περισσότερες!’

Φαίνεται να αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι έχει 
πιθανότητες να συμμετάσχει στους ΥΟG και 
σκοπεύει να δουλέψει για να εξασφαλίσει την 
πρόκριση. «Αν καταφέρω να προκριθώ θα 
αρχίσω να σκέφτομαι τους ΥΟG. Βήμα βήμα».

Ο Markus Schwendtner, CEO της παγκόσμι-
ας κλάσης kiteboarding (IKA) και πρόεδρος 
των αγώνων ήταν χαρούμενος στο τέλος 
των αγώνων. Η Barra Grande έδωσε τέλειες 

συνθήκες ενώ η ABK η CBV διοργάνωσαν 
ένα άψογο πρωτάθλημα στη θάλασσα και τη 
στεριά. 180 εκκινήσεις, 230 ποινές από τους 
διαιτητές και πάνω από 200 διασώσεις σε πέ-
ντε μέρες αγώνων. Δήλωσε εντυπωσιασμέ-
νος από τη δουλειά που κάνει η ΑΒΚ στη βάση 
του αθλήματος και τις επιδόσεις των Βραζιλιά-
νων αθλητών και θα ήθελε να επιστρέψει στη 
Βραζιλία. Προς το παρόν, η ΙΚΑ θα αφοσιωθεί 
στη διοργάνωση των πρωταθλημάτων πρόκρι-
σης για τους ΥΟG. Ο κατάλογος των θέσεων 
που κάθε χώρα δικαιούται στις προκρίσεις 
έχει δημοσιευτεί και η πρώτη διοργάνωση 
είναι τον Ιανουάριο του 2018!

Η επόμενη πρόκληση για τον Κάμερον, όπως 
και για πολλούς από τους αθλητές που συμ-
μετείχαν στο παγκόσμιο, είναι να εξασφαλί-
σουν μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
Νέων. Δε θα είναι εύκολο αφού πολλές 
χώρες θα διεκδικήσουν ελάχιστες θέσεις. Ο 
Κάμερον έχει πολλές πιθανότητες όχι μόνο 
να προκριθεί αλλά και να 
διεκδικήσει μια θέση στο 
βάθρο. Είναι δυστυχώς 
απίθανο η Ελλάδα να 
είναι παρούσα στο 
αγώνισμα του TT:R 
στην Αργεντινή αλλά 
σίγουρα ο Κάμερον θα 
μας κάνει περήφανους, 
ακόμη κι αν αγωνίζεται 
με τα χρώματα της Αμε-
ρικής. Ούτως η άλλως, 
μαζί με τον μπαμπά του 
Δημήτρη είναι γνωστοί 
ως ‘οι Έλληνες’.

Αποτελέσματα Κορίτσια 
1. Sofia Tomasoni – Ιταλία 
2. Lola Ulrich – Γαλλία 
3. Nina Font Castells – Ισπανία

Αποτελέσματα Αγόρια 
1. Cameron Maramenides – ΗΠΑ 
2. Manoel Soares Dos Santos Neto 
 – Βραζιλία 
3. Victor Bachichet – Γαλλία

Αγώνες πρόκρισης YOG
Βόρειος και Νότιος Αμερική:  
Άγιος Δομίνικος, 15-20 Ιανουαρίου 2018

Ευρώπη και Αφρική:  
Μαρόκο, 20-25 Φεβρουαρίου 2018

Ασία και Ωκεανία:  
Ταϊλάνδη, 13-18 Μαρτίου 2018

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2018:  
Κίνα, 2-8 Μαΐου 2018
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Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ποιος 
περίμενε μετά από τον τυφώνα 
Ίρμα, ο οποίος ισοπέδωσε στην κυ-
ριολεξία οτιδήποτε βρέθηκε στο πέ-
ρασμα του, ότι τελικά ο συγκεκριμέ-
νος αγώνας θα γινόταν; Προσωπικά 
μιας και ως προσκεκλημένοι στο 
συγκεκριμένο γεγονός η συμμετοχή 
μας ήταν βέβαιη, δεν περίμενα ότι ο 
αγώνας θα γίνει.

Να πω την αμαρτία μου περίμενα ένα e-mail 
που θα έλεγε ότι ο αγώνας δεν θα γινόταν, κάτι 
το οποίο θα ήταν απολύτως κατανοητό από τη 
μεριά μας μετά από αυτά που βλέπαμε στην 
τηλεόραση η διαβάζαμε στο ιντερνέτ για τον 
τυφώνα Ίρμα και τις τεράστιες καταστροφές 
που προκάλεσε. Πάντα με προκαλούσαν τα 
έντονα καιρικά φαινόμενα. Όχι δεν θα ήθελα 
να είμαι εκεί, ή στη θάλασσα όταν κάτι τέτοιο 
συμβαίνει αλλά αυτή η τεράστια δύναμη της 
φύσης είναι πέρα από τη λογική μας. Οι ισχυ-
ρότεροι άνεμοι που αντιμετωπίσαμε όντας 
στη θάλασσα ήταν το 1998 στη Μελβούρ-

νη όταν αγωνιζόμουν στα 470 όπου μας 
'χτύπησε' (ούτε καν καταλάβαμε τι έγινε και 
βρεθήκαμε στο νερό όταν έσκασε) καταιγί-
δα η οποία 'ξήλωνε' τη θάλασσα. Ευτυχώς το 
κεφάλι της (πάνω από 50 knots) κράτησε λίγο 
και σωθήκαμε και μείς και το σκάφος μας. Την 
επόμενη ημέρα για την ιστορία μάθαμε για τον 
κόσμο που πνίγηκε στον περιβόητο αγώνα του 
Sydney - Hobart. Τότε λοιπόν βλέποντας 50+ 
(και είμαι πραγματικά συγκρατημένος με τον 
αριθμό) προσωπικά φοβήθηκα αλλά ένιωσα 
και ένα δέος για αυτό που συνέβαινε. Αναρω-
τιέμαι τι θα ένιωσαν άνθρωποι που βίωσαν 
ταχύτητες ανέμου 400 - 500 χλμ. (200+ 
knots), ντόπιοι ανέφεραν ότι μετρήθηκαν 
τέτοιοι αριθμοί, αν και μου ακούστηκε πολύ 
υπερβολικό αλλά επέμεναν λέγοντας ότι ήταν 
πολύ δυνατότερος απ ότι προέβλεψαν... για 
περίπου 37 ώρες. Τα επίσημα δελτία έδωσαν 
ανέμους στα 185 μίλια την ώρα.

Τι να πεις. Κι αυτά πολλά είναι.

Φτάσαμε στη Γουαδελούπη. Κοιτούσα δεξιά 
και αριστερά να δω σημάδια της τέλειας καται-
γίδας. Λίγα πράγματα. Κάτι δέντρα πεσμένα. 
Μετά έμαθα ότι η Ίρμα δεν χτύπησε το νησί 
όπως τον Άγιο Μαρτίνο και Βαρθολομαίο. Ένα 
ακόμη στοιχείο είναι ότι λόγω του τροπικού 

κλίματος η βλάστηση αναπτύσσεται με ραγδαί-
ους ρυθμούς καλύπτοντας τα 'ίχνη'.

Φτάνουμε στον Άγιο Μαρτίνο και εκεί 
πραγματικά οι καταστροφές ήταν μεγάλες. 
Ρημαγμένα σπίτια και ότι άλλο μπορείς να 
φανταστείς. Υπήρχε ένα σημείο με coconut 
trees τα οποία όλα κείτονταν ξαπλωμένα στο 
έδαφος λες και έπεσε πυρηνική βόμβα. Στον 
Άγιο Βαρθολομαίο ο οποίος χτυπήθηκε από 
τους ισχυρότερους ανέμους όχι πολλά να δεις. 
Μόνο σε κάποια σημεία coconut trees ξαπλω-
μένα. Κάποια σπίτια χωρίς στέγες, σημάδια της 
στάθμης της θάλασσας η οποία ανέβηκε κάπου 
στα 2 μέτρα σε ύψος και πήρε ότι βρήκε στο 
διάβα της, αλλά τίποτε απ όλα αυτά που βλέπα-
με δεν έδειχνε αυτό που πραγματικά συνέβη.

Όταν κάποια στιγμή μου έδειξαν φωτογρα-
φίες μετά τον τυφώνα δεν πίστευα αυτό 
που είδα. Μιλάμε για σκηνές αποκάλυψης. 
Αποκάλυψη όμως και οι άνθρωποι του νη-
σιού οι οποίοι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα καθάρισαν ότι δεν μπορείτε να 
διανοηθείτε. Απλά απίστευτο!

Αυτή ήταν και η αίσθηση μου όλο το διάστη-
μα που βρεθήκαμε εκεί παρατηρώντας τους 
ανθρώπους και την καθημερινή προσπάθεια 
τους να καθαρίσουν το μέρος και να ξαναχτί-

St Barth’s Catacup 2017 
Κείμενο: Κώστας Τριγκώνης

Φωτογραφίες: Pierrick Contin / St Barth Catacup
αγώνες τριγώνου
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σουν το νησί τους μετά από μια τέτοια τεράστια 
καταστροφή.

Μια τεράστια εμπειρία και μάθημα για εμένα 
προσωπικά.

Στο αγωνιστικό μέρος τώρα. Ήταν η πρώτη 
μου συμμετοχή στον συγκεκριμένο αγώνα 
μαζί με τον Ντάνη όπου το φορμάτ του δεν έχει 
καμία σχέση με τα όρτσα - πρύμα που έχουμε 
συνηθίσει. Διαδρομές ανάμεσα σε, νησάκια , 
βράχους, σημαδούρες και γύρω από το νησί 
έκαναν τον αγώνα συναρπαστικότατο! Ιδίως 
ο τερματισμός κάθε κούρσας ήταν τοποθετη-
μένος σε τέτοιο σημείο που η επανεκκίνηση 1 
μίλι περίπου πριν τον τερματισμό ήταν σίγουρη 
όσο και να προηγούνταν το πρωτοπόρο σκά-
φος. Αυτό το τελευταίο μίλι ήταν η μεγαλύτερη 
σπαζοκεφαλιά μιας και όσες φορές και να 
περάσαμε πάντα συναντούσαμε κάτι διαφορε-
τικό από πλευράς συμπεριφοράς ανέμου και 
ας φυσούσε από την ίδια διεύθυνση.

Αγωνιστήκαμε λοιπόν με σκάφος τύπου 
Φόρμουλα 18 (18 foot catamaran with 
daggerboards, κλάση ευρέως διαδεδομένη 
στο εξωτερικό) και πραγματικά απόλαυσα τον 
αγώνα μιας και οι συνθήκες ήταν ιδανικές. 
Μας πήρε δύο ημέρες να προσαρμοστούμε 
κυρίως στην κατάσταση της θάλασσας (μεγάλα 

κύματα) και να αρχίζουμε να παίζουμε με αυτά. 
Το σκάφος μας και γενικότερα το set up που 
επιλέξαμε (αγωνιστήκαμε με πανί το οποίο 
σχεδιάσαμε εμείς το οποίο δεν χρειαζόταν μά-
τσα) αποδείχθηκε ιδανικό για τις επικρατούσες 
συνθήκες. Ιδιαίτερα όταν φυσούσε πάνω από 
10 κόμβους ήταν σαν να είμασταν επάνω σε 
σανίδα του σερφ!

Απόλαυση! Αγωνιστικά ήμασταν σταθεροί 
στην απόδοση μας σε έναν άκρως ανταγω-
νιστικό στόλο αντιμετωπίζοντας πληρώματα 
όπως οι Γαλλοι Cammas/Van Damme, Βέλγοι 
Demesmaerck/Gagliani, οι Αργεντίνοι Smith 
/Mariano κ.α. Δεν μπορούμε να πούμε ότι 
μείναμε ευχαριστημένοι από την απόδοση μας 
μιας και είχαμε τις ευκαιρίες να καθαρίσουμε 
τον αγώνα από νωρίς αλλά λάθη τακτικής κυρί-
ως μας έφεραν στη 2η θέση μετά την 3η μέρα 
των αγώνων πίσω απο τους Gammas/Van 
Damme οι οποίοι εκμεταλλευτήκαν πλήρως τα 
λάθη μας. 

Έμελλε όμως στη σημαντικότερη ιστιοδρομία 
της τελευταίας ημέρας (γύρος νησιού ο οποίος 
μετρούσε στη βαθμολογία διπλούς βαθμούς 
και δεν μπορούσες να εξαιρέσεις την συγκε-
κριμένη ιστιοδρομία από τη συνολική σου 
βαθμολογία) να χάσουν ένα σημείο στροφής 

με αποτέλεσμα να ακυρωθούν και να πέσουν 
στη 14η θέση. Από εκεί και πέρα για εμάς 
ο δρόμος ήταν ορθάνοιχτος μιας και είχαμε 
ήδη μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους 
αντιπάλους μας.

Αυτό που μου έμεινε εμένα προσωπικά μιας 
και ο Ντάνης είχε αγωνιστεί άλλες δύο φορές 
στον συγκεκριμένο αγώνα ήταν το όλο 
concept του αγώνα που απαιτούσε όλες 
τις πιθανές προσεγγίσεις που χρειάζεσαι 
σε διαφορετικού τύπου αγώνες. Αλλιώς 
προσεγγίζεις ένα όρτσα πρύμα και αλλιώς 
έναν αγώνα 25νμ γύρω από νησιά βράχους, 
φανάρια ναυσιπλοΐας και ότι άλλο. Τα είχε όλα 
σ’ ένα. Μα όλα!

Μου έμεινε το πνεύμα των αγώνων. Σκλη-
ρός ανταγωνισμός αλλά όχι πόλεμος!

Μου έμεινε και ο ωκεανός. Αυτή η αίσθηση 
που σου δημιουργεί η πορεία προς την ανα-
τολή. Το μπράτσο (υποθετικά μιλώντας πάντα) 
σ’ έβγαζε κάπου στα Κανάρια Μόνο 2654,64 
ν.μ μακριά. Κάπου 2,5 εβδομάδες δρόμος με 
το καταμαρανάκι μας.

Λέτε;
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Η Κίνα ανέβασε τον πήχη με ένα 
εξαιρετικό από όλες τις πλευρές πα-
γκόσμιο πρωτάθλημα νεότητας. Το 
πρωτάθλημα, που είχε ανατεθεί στο 
Ισραήλ από το 2013, κινδύνεψε να 
ματαιωθεί όταν το Ισραήλ αποσύρ-
θηκε από τη διοργάνωση λόγω 
έλλειψης χρηματοδότησης. Η Κίνα 
ανέλαβε τη διοργάνωση τον Μάρτιο 
και σε λίγους μήνες κατάφερε να 
διοργανώσει το αρτιότερο πρωτά-
θλημα στην ιστορία του θεσμού.

Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα νεότητας συμ-
μετέχει ένα σκάφος από κάθε χώρα σε κάθε 
μία από τις εννέα κατηγορίες. Τα σκάφη 
παρέχονται από τους διοργανωτές οι οποίοι 
έχουν και την ευθύνη της διαμονής και διατρο-
φής των αθλητών και των συνοδών τους.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 380 
αθλητές από 60 χώρες. Νικήτρια χώρα 
αναδείχθηκε η Ιταλία, με αρχηγό αποστολής 
την ανεπανάληπτη Alessandra Sensini, ενώ 
η Ελλάδα συμμετείχε μόλις με έναν αθλητή, 
το Δημήτρη Παπαδημητρίου που ολοκλή-
ρωσε την επιτυχημένη πορεία του στα Laser 
Radial τερματίζοντας στην έκτη θέση. Αν και 
μακριά από τις διακρίσεις στις οποίες μας έχει 
συνηθίσει, ο Δημήτρης ήταν πανευτυχής με τη 
διοργάνωση, που ήταν η πρώτη του συμμετοχή 
σε παγκόσμιο νεότητας. «Ήταν καταπληκτικά! 
Είχα το GRE και την ελληνική σημαία στο 
πανί μου, χωρίς αριθμό. Και όλοι οι αθλητές 
έμεναν μαζί. Οι διοργανωτές τα είχαν φρο-
ντίσει όλα στην εντέλεια, ήταν φανταστικά’ 
Το μόνο αρνητικό ‘ότι δεν υπήρχαν άλλοι 
Έλληνες, ήμουνα μόνος μου» και για την 
επίδοσή του είπε «Δεν πήγα και πολύ καλά, 

Παγκόσμιο Νεότητας 2017
Κείμενο: Μαρίνα Ψυχογυιού 

Φωτογραφίες: World Sailing / Sailing Energy

Δημήτρης Παπαδημητρίου

αγώνες τριγώνου
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China 2017 – Youth sailing Sailing World Championship 

ήμουνα κουρασμένος. Πολλά πρωταθλή-
ματα φέτος. Αλλά δεν πειράζει. Τώρα λίγο 
ξεκούραση και από την επόμενη εβδομάδα 
Laser Standard». 

Ο προπονητής του Δημήτρη, Βαγγέλης 
Χειμώνας ήταν κι αυτός εντυπωσιασμένος 
από τη διοργάνωση. «Σαν μια πιο χαλαρή 
Ολυμπιάδα, οι Κινέζοι τα είχαν οργανώσει 
όλα τέλεια!»

Μπορεί η Ελλάδα να συμμετείχε μόνο στα 
Laser Radial αγοριών, όμως ο Δημήτρης και 
ο Βαγγέλης δεν ήταν οι μόνοι Έλληνες που 
ταξίδεψαν στην Κίνα. 

Ο Νίκος Δρούγκας ήταν ο προπονητής της 
κλάσης 420, με στόχο να βοηθά τους αθλητές 
που δεν έχουν υποστήριξη στο πρωτάθλημα.  
H Παγκόσμια Ομοσπονδία, στα πλαίσια της ανά-
πτυξης του αθλήματος ανά τον κόσμο, έχει ένα 
πρόγραμμα με το οποίο βοηθά τις αναπτυσσόμε-
νες χώρες. Σε συνέχεια της εμπειρίας στην Κίνα 
θα γίνει προσπάθεια να γενικευθεί η υποστήρι-
ξη σε όλους τους αθλητές και τους προπονητές, 
τόσο κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος όσο 
και μέσω συνεργασίας της Παγκόσμιας Ομο-
σπονδίας Ιστιοπλοΐας και της κλάσης 420. «Η 
γνώση μεγαλώνει όταν τη μοιράζεσαι». 

Ο Δημήτρης Θεοδωράκης ήταν προπονητής 
της ομάδας Laser Radial της Ταϊλάνδης.

Η Σοφία Μπεκατώρου ήταν καλεσμένη των 
διοργανωτών για να συμμετέχει, μαζί με 
δύο Κινέζους ολυμπιονίκες, σε μια καμπά-
νια προώθησης της ιστιοπλοΐας σε τοπικά 
σχολεία.

Η Μαρίνα Ψυχογυιού ήταν υπεύθυνη του 
στίβου των RS:X, από την Παγκόσμια Ομο-
σπονδία Ιστιοπλοΐας.
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αγώνες τριγώνου

Με το μυαλό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
που θα διεξαχθεί στο Όρχους (30 Ιουλίου 
– 12 Αυγούστου) άρχισε η χρονιά για τους 
Έλληνες ιστιοπλόους. Στην πόλη της Δανίας, 
θα 'σφραγιστούν' τα πρώτα εισιτήρια 
πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Τόκιο. Οι αθλητές μας θα προσπαθήσουν 
να εξασφαλίσουν, για λογαριασμό της χώρας 
αρχικά, τη συμμετοχή στην κορυφαία διοργά-
νωση του 2020. 

Ο πρώτος αγώνας της χρονιάς είναι το πα-
γκόσμιο κύπελλο του Μαϊάμι, το οποίο, ως 
συνήθως, κάνει… πρεμιέρα στις διοργανώσεις 
κάθε αγωνιστικής περιόδου. Στην πόλη της 
Φλόριντας θα ταξιδέψουν οι Τάκης Μάντης 
– Παύλος Καγιαλής, Μαρία Μπόζη – Ραφαη-
λίνα Κλωναρίδου (420), Βασιλεία Καρα-
χάλιου, Αθανασία Φακίδα (Laser Radial) και 
Γιάννης Μιτάκης (Finn). 

Η διοργάνωση, για όλους τους αθλητές, θα 
είναι, κατά μία έννοια, αναγνωριστική, καθώς 
όλοι όσοι πάρουν μέρος θα δοκιμάσουν το νέο 
τους υλικό, θα δουν τους αντιπάλους τους και 
θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους.

Από το  
Μαϊάμι στο… 
Τόκιο

Κείμενα: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: αρχείο

Με τον καλύτερο τρόπο άρχισε η νέα χρονιά για τα ελληνικά χρώματα στην ιστιο-
πλοΐα. Η νέα γενιά, η οποία συναγωνίζεται σε ταλέντο και ιστιοπλοϊκή δεινότητα τις 
παλιές, έδειξε, για ακόμη μία φορά τα διαπιστευτήριά της. Στο Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα των 420, που διεξήχθη στο Περθ της Αυστραλίας, οι Αριάδνη Σπανάκη 
– Μυρτώ Παπαδοπούλου του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς ήρθαν πρώτες στα 
κορίτσια έως 17 ετών και με την 8η θέση πλασαρίστηκαν στα δέκα κορυφαία 
σκάφη της διοργάνωσης. Οι 17χρονοι Τέλης Αθανασόπουλος – Δημήτρης Τάσ-
σιος του Ναυτικού Ομίλου Τζιτζιφιών Καλλιθέας αγωνίστηκαν στην όπεν κατηγο-
ρία, απέναντι σε αθλητές κατά πολλά χρόνια μεγαλύτερούς τους και τιμήθηκαν με 
το τρόπαιο "Γουίλιαμ Σάντσες", ως η κορυφαία ομάδα κάτω των 18 ετών.

Στην όπεν κατηγορία πραγματοποιήθηκαν δώδεκα ιστιοδρομίες. Οι Τέλης Αθανα-
σόπουλος – Δημήτρης Τάσσιος μπορεί να πλασαρίστηκαν στη 17η θέση, στη γενική 
κατάταξη, με 128 β.π. το ταλέντο τους, όμως, αναγνωρίστηκε από τους ανθρώπους 
του χώρου και γί αυτό τους τίμησαν με το τρόπαιο "Γουίλιαμ Σάντσες". Το χρυσό 
μετάλλιο κατέκτησαν οι αδελφοί Λουγιάν από την Ισπανία (41 β.π.).

Στα πληρώματα -17 ετών, αγωνίστηκαν και οι Κωνσταντίνος Βαρδάλης – Πανα-
γιώτης Γιώργος Ματσαδές (ΝΟΤΚ). Οι νεαροί ιστιοπλόοι ήρθαν 10οι και με 112 β.π. 
Πρώτευσαν οι Ισπανοί, Βίσνερ – Αμενέιρο (47 β.π.). Τις ιστιοδρομίες των Ελλήνων 
ιστιοπλόων παρακολούθησε ο Πρόξενος της Ελλάδος στο Περθ, Αντώνης Κολιάδης.

Ξεχώρισαν τα 
πληρώματα των 420  
και στην Αυστραλία
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Κείμενα: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: Bogee Tόth, Andrea Lelli, αρχείο

Χρονιά επιτυχιών το 2017 για την Καραχάλιου
Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε η 
περσινή χρονιά για τη Βασιλεία Καραχάλιου. 
Η τελευταία διοργάνωση του 2017, στην οποία 
πήρε μέρος, ήταν η ολυμπιακή ρεγκάτα που 
διεξήχθη στα Κανάρια νησιά. Η 21χρονη Ελ-
ληνίδα ιστιοπλόος κατέλαβε την πρώτη θέση, 
τόσο στις γυναίκες, όσο και στο σύνολο.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιελάμβανε εννέα 
ιστιοδρομίες. Η πρωταθλήτρια των Laser 
Radial τερμάτισε δύο φορές πρώτη, τρεις 
δεύτερη, μία τρίτη και είχε, παράλληλα, τρεις 
τέταρτες θέσεις (έσβησε τη μία) και τερμάτισε 
στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης με 19 
βαθμούς ποινής. Στη δεύτερη θέση (20 β.π) 
ήρθε ο Ισπανός, Αλφόνσο Φερνάντεθ Πέρεθ και 
στην τρίτη της γενικής κατάταξης (δεύτερη στις 
γυναίκες) ήρθε η Αγγλίδα ιστιοπλόος, Άλισον 
Γιουνγκ με 27 β.π. και στην τέταρτη η συμπατρι-

ώτισσα της Τζορτζίνα Ποβάλ με 29 β.π. 

Η Ελληνίδα αθλήτρια, όπως ήταν φυσικό, 
κατέκτησε και τον τίτλο της καλύτερης αθλή-
τριας της διοργάνωσης. «Το 
2018 θα είναι μία δύσκολη 
χρονιά. Ο πρώτος αγώνας, 
στον οποίο θα πάρω μέρος, 
θα είναι το Παγκόσμιο 
Κύπελλο στο Μαϊάμι και θα 
ακολουθήσει το «Γιουρο-
λύμπ» των Αθηνών, που 
θα είναι και πανελλήνιο 
πρωτάθλημα. Στη συνέχεια 
θα αγωνιστώ στις ρεγκάτες 
της Πάλμας, του Ιέρ και του 
Κιέλου και μετά έχουμε το 
Ευρωπαϊκό της Γαλλίας. 
Φυσικά, μεγάλος στόχος 

της χρονιάς είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλη-
μα της Δανίας. Εκεί θα προσπαθήσω να κα-
τακτήσω την πρόκριση», δήλωσε η Βασιλεία 
Καραχάλιου στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο".

Έτοιμος για την ολυμπιακή κατηγορία ο Παπαδημητρίου
Με μία θέση που δεν τον ευχαρίστησε απο-
χαιρέτησε την κατηγορία των Laser Radial ο 
Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ο νεαρός πρωτα-
θλητής αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Νεότητας, που διεξήχθη στη Σάνια της 
Κίνας και πλασαρίστηκε στην έκτη θέση. Οι 
πρώτες κούρσες του νεαρού πρωταθλητή δεν 
ήταν αντάξιες των δυνατοτήτων του και αυτό 
φάνηκε στη γενική κατάταξη. Στις τελευταίες 
έδειξε την αξία του, αλλά ήταν αργά για να 
κερδίσει το χαμένο έδαφος. Στη διοργάνωση 
πήραν μέρος 51 σκάφη.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε ύστερα από εννέα 
ιστιοδρομίες. Τα πλασαρίσματα του Δημήτρη 
Παπαδημητρίου ήταν 17, 13, 22, 2, 3, 27, 14, 
1 και 5 (77 β.π). Στην πρώτη θέση του βάθρου 
ανέβηκε ο Ισραηλινός Μ.Μπ. Χρος με 54 
βαθμούς, στη δεύτερη ο Ρώσος Ντ. Κρούτσκικ 
με 57 βαθμούς και στην τρίτη ο Ιταλός Γκ. 
Γκαλινάρο με 60 βαθμούς.

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου θεωρείται 

ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του 
ελληνικού και όχι μόνο αθλητισμού. Η αξία 
του νεαρού ιστιοπλόου αναγνωρίστηκε και 
από την Ένωση Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών 
Επιτροπών, η οποία τον βράβευσε ως τον 
τρίτο κορυφαίο νέο αθλητή της Ευρώπης. Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ζάγκρεμπ 
της Κροατίας, παρουσία του προέδρου της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρου 
Καπράλου και του γενικού γραμματέα Μανώ-
λη Κατσιαδάκη.

Το βραβείο αποτέλεσε την αναγνώριση του 
ταλέντου του από όλη την Ευρώπη. Αξίζει να 
θυμίσουμε ότι την περασμένη χρονιά ο νεαρός 
ιστιοπλόος του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμέ-
νης αναδείχθηκε και παγκόσμιος πρωταθλητής 
στα Λέϊζερ Ράντιαλ νέων.

Το 2018 ο νεαρός πρωταθλητής, κάτω από τις 
οδηγίες του Βαγγέλη Χειμώνα, θα περάσει 
στην ολυμπιακή κατηγορία των Standard με 
στόχο να διεκδικήσει την πρόκριση για τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. 

Τρία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα της 
κατηγορίας Laser θα διεξαχθούν από 
εφέτος μέχρι και το 2019 στη χώρα 
μας, χάρη στις συντονισμένες προσπά-
θειες που κατέβαλε η Ελληνική Κλάση 
Λέιζερ. Η κορυφαία όλων θα διεξαχθεί 
τον Μάρτιο του 2020, στην Καλαμάτα, με 
διοργανωτή σύλλογο τον Ναυτικό Όμιλο 
"Ποσειδών". Πρόκειται για τα ευρωπα-
ϊκά πρωταθλήματα των ολυμπιακών 
κατηγοριών και σε αυτή τη διοργάνωση 
θα κριθούν τα τελευταία 'εισιτήρια' για το 
Τόκιο και στους δύο τύπους των ολυμπια-
κών κατηγοριών Laser. 

Αυτή τη χρονιά, θα διεξαχθεί στον Ναυ-
τικό Όμιλο "Ιάσων Ρίου" το ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα λέιζερ 4,7 και το 2019 
θα πραγματοποιηθεί στον Ναυτικό Όμιλο 
Καλαμακίου το ευρωπαϊκό των Radial.

Η πολύμηνη αποχή, εξαιτίας ενός τραυμα-
τισμού, δεν εμπόδισε τον Αιμίλιο Παπα-
θανασίου να βρεθεί και πάλι στην… πρώτη 
γραμμή ακόμα μιας διεθνούς διοργάνωσης 
στην κατηγορία των Star. Με παρτενέρ τον 
Αντώνη Τσότρα, κατέκτησαν το ασημένιο 
μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το 
οποίο διεξήχθη στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας.

Στον αγώνα, ο οποίος ήταν όπεν, συμμε-
τείχαν 56 σκάφη από 18 χώρες. Ανάμεσα 
στους ιστιοπλόους που πήραν μέρος ήταν 
αθλητές που έχουν πρωταγωνιστήσει σε με-
γάλες διοργανώσεις. Οι ιστιοδρομίες είχαν 

μεγάλη ένταση και υψηλό ανταγωνισμό και 
η δεύτερη θέση αποτέλεσε επίτευγμα για 
το ελληνικό πλήρωμα. «Αυτό το μετάλλιο 
ήρθε ύστερα από πολύ κόπο. Ξεκινήσαμε 
με δύο κακές κούρσες, ανασυνταχθήκαμε 
και στις υπόλοιπες ιστιοδρομίες κάναμε 
εξαιρετικές εμφανίσεις και, έτσι, τα κατα-
φέραμε», δήλωσε στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" 
ο Αντώνης Τσότρας.

Την πρώτη θέση κατέλαβαν οι Ιταλοί, 
Ντιέγκο Νέγκρι και Σέρτζιο Λαμπερτένγκι, 
ενώ στην τρίτη θέση του βάθρου βρέθηκαν 
οι, επίσης, Ιταλοί, Ρομπέρτο Μπεναμάτι και 

Στέφεν Ρουτζ. Στη γενική κατάταξη πρώτοι 
ήρθαν οι Βραζιλιάνοι, Τόρμπεν Γκραέλ και 
Αρτούρ Λόπες.

Δεύτεροι στην Ευρώπη οι Παπαθανασίου - Τσότρας 
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Συνέντευξη στον: Παντελή Λώλη
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης

«Το 2018 να ξεκινήσουμε την 
ανέγερση νέων κτιρίων»

Τ. Βατίστας και Δ. Σαρικαβάζης αποκαλύπτουν στον "Ι.Κ."  
το όραμά τους για τον Ναυτικό Όμιλο Π. Φαλήρου

συνέντευξη

Το "3ο Κύπελλο Optimist-Νίκος Σαρικα-
βάζης" ανήκει στο παρελθόν. Τώρα πλέον, 
που έχετε κάνει τον απολογισμό σας, τι 
γεύση σας άφησε;

Δ. Σαρικαβάζης: «Το φετινό "Κύπελλο 
Optimist-Νίκος Σαρικαβάζης" διοργανώθηκε 
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από τον Ναυτικό 
Όμιλο Παλαιού Φαλήρου και σε σχέση με τις 
δύο προηγούμενες διοργανώσεις είχε σημαντι-
κές καινοτομίες και διαφοροποιήσεις. Πρώτον, 
συνέπεσε με τον εορτασμό 80 χρόνων από 
την ίδρυση του Ομίλου, κάτι που για μας ήταν 
πολύ σημαντικό και θέλαμε να δώσουμε στον 
αγώνα ιδιαίτερη αίγλη. Επίσης σε σχέση με τα 
δύο προηγούμενα χρόνια ρίξαμε μεγάλο βάρος 
στην επικοινωνία του αγώνα. Φέραμε στη διορ-
γάνωση επαγγελματίες δημοσιογράφους που 
μας βοήθησαν πάρα πολύ στην προβολή. Ήταν 
το κάτι παραπάνω που θέλαμε από τη στιγμή 
που η αγωνιστική επιτυχία ήταν εξασφαλισμέ-
νη με την παρουσία στην Επιτροπή Αγώνα του 
Κώστα Μάνθου. Ανοίγοντας λοιπόν στα ΜΜΕ 
τον αγώνα, είδαμε ανταπόκριση και πολλά 
θετικά σχόλια. Όλοι μίλησαν για έναν αγώνα 
εφάμιλλο με αυτούς που γίνονται στο εξω-
τερικό, και αυτό και μας ικανοποιεί αλλά και 
μας υποχρεώνει να κάνουμε ακόμη καλύτερη 
διοργάνωση το 2018. Η προσπάθειά μας είναι, 
βήμα βήμα και όχι με άλματα, να βελτιώσουμε 

τον αγώνα, με πρώτο στόχο να τον εντάξουμε 
στο επίσημο καλεντάρι της διεθνούς επιτροπής 
Optimist, της IODA. Το "Κύπελλο Optimist-
Νίκος Σαρικαβάζης" επιθυμούμε να γίνει 
θεσμός στην παγκόσμια ιστιοπλοϊκή σκηνή». 

Τ. Βατίστας: «Εγώ θα ήθελα να σταθώ στο 
επίπεδο του αγώνα στη θάλασσα. Λόγω των 
δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτη-
σαν το τριήμερο του Νοεμβρίου, ο αγώνας ήταν 
πολύ δύσκολος και για τους διοργανωτές αλλά 
και για τους ιστιοπλόους. Η Επιτροπή Αγώνων 
στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Τα παιδιά 
χάρηκαν τον αγώνα, δεν είχαμε ούτε ενστάσεις, 
ούτε προβλήματα, ούτε τραυματισμούς που 
είναι και το πιο σημαντικό για μας. Όλα κύλησαν 
ήρεμα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μας κέρδος 
και η προίκα μας για την επόμενη διοργάνωση». 

Τι θα κρατάγατε και τι θα αλλάζατε στη 
διοργάνωση την επόμενη χρονιά;

Δ. Σαρικαβάζης: «Θα πρέπει να κρατήσουμε 
και να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στο 
κομμάτι της επικοινωνίας. Όσο καλός και αν εί-
ναι ο αγώνας αν δεν έχει προβολή, τον μαθαί-
νουν μόνο αυτοί που τρέχουν. Με την προβολή 

και ο αγώνας διαφημίζεται αλλά και οι χορηγοί 
ενδιαφέρονται περισσότερο. Αυτό θα κράταγα. 
Τι θα άλλαζα; Ίσως να βρίσκαμε πιο κατάλλη-
λη ημερομηνία προκειμένου να μην έχουμε 
αντίπαλό μας τον άστατο καιρό. Δεν ξέρω 
αν το 2018 μπορούμε να αλλάξουμε ημερο-
μηνία αλλά το 2019 νομίζω ότι θα πρέπει η 
διοργάνωση να έχει περισσότερο καλοκαιρινό 
χρώμα. Θέλουμε να βρούμε την ημερομηνία 
εκείνη, που να εξασφαλίζει, όσο αυτό είναι δυ-
νατόν, ιδανικές καιρικές συνθήκες αγώνα για 
τους ιστιοπλόους. Για να γίνει αυτό χρειάζεται 
σωστός προγραμματισμός και να μπορέσουμε 
να 'παντρέψουμε' και τις υποχρεώσεις των ιστι-
οπλόων αλλά και τα διεθνή ιστιοπλοϊκά event. 
Στόχος μας είναι να έρχονται όσοι περισσότε-
ροι αθλητές από ξένες χώρες. Τώρα, οργα-
νωτικά, στη στεριά και όχι στη θάλασσα που 
είμαστε πολύ δυνατοί, πρέπει να βελτιώσουμε 
κάποια πράγματα που έχουν άμεση συνάρτηση 
με τις εγκαταστάσεις του Ομίλου μας αλλά και 
με τις χορηγίες. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
όλους τους χορηγούς μας που στάθηκαν φέτος 
στο πλευρό μας και ελπίζουμε να τους έχουμε 
και την επόμενη σεζόν. Το γνωρίζετε άλλωστε 
ότι χωρίς χορηγίες είναι πολύ δύσκολο να στή-
σεις σωστές και επιτυχημένες διοργανώσεις. 
Φέτος μας βοήθησε πολύ επικοινωνιακά το 
MAD, τόσο τηλεοπτικά όσο και ραδιοφωνικά. 

Ογδόντα χρόνια ζωής συμπλήρωσε ο Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου και τα γιόρτασε με τον καλύτερο τρόπο. Στη μνήμη 
του ιστορικού προέδρου του, Νίκου Σαρικαβάζη, διοργάνωσε στα μέσα Νοεμβρίου το "3ο Κύπελλο Optimist-Νίκος Σαρικαβά-
ζης", διοργάνωση που πέτυχε σε θάλασσα και στεριά παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στον Σαρωνικό. Με 
την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, ο πρόεδρος του ΝΟΠΦ κ. Τάκης Βατίστας αλλά και ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής 
του αγώνα και έφορος ιστιοπλοΐας τριγώνου του Ομίλου, κ. Δημήτρης Σαρικαβάζης κάνουν στον "Ι.Κ." τον απολογισμό τους και 
αποκαλύπτουν το μεγάλο τους όραμα…

1. 3.

2.
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Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω και 
όλα τα μέσα που πρόβαλαν τον αγώνα». 

Ο κύριος Σαρικαβάζης μίλησε για διεθνείς 
συμμετοχές. Στο "3ο Κύπελλο Optimist- 
Νίκος Σαρικαβάζης" είδαμε πληρώματα 
από την Κύπρο, την Τουρκία, την Ελβετία. 
Πόσο εύκολο είναι να υπάρξουν περισσό-
τερες συμμετοχές;

Τ. Βατίστας: «Για αυτό θα προσπαθήσουμε 
ακόμη περισσότερο στην επόμενη διοργάνω-
ση. Στόχος μας είναι να φιλοξενήσουμε όσα 
περισσότερα διεθνή πληρώματα μπορούμε. 
Εγώ όμως θα έλεγα, μακάρι και το 4ο Κύπελλο, 
να έχει την ίδια επιτυχία που είχε το 3ο. Πολλές 
φορές ψάχνουμε το καλύτερο, που για διαφο-
ρετικούς λόγους δεν έρχεται, και δεν κοιτάμε 
να κρατήσουμε το επιτυχημένο μοντέλο». 

Δ. Σαρικαβάζης: «Σίγουρα είναι σημαντικό να 
μπορέσουμε να έχουμε την ίδια επιτυχία με την 
περσινή αλλά δικό μας 'θέλω' είναι κάθε χρονιά 
να ανεβαίνουμε σκαλοπάτι με μετρημένες, σίγου-
ρες, κινήσεις. Δεν είναι εύκολο να φέρεις ξένους 
αθλητές. Η προσπάθεια είναι να γίνει διεθνής ο 
αγώνας αλλά θέλει δουλειά και επιμονή». 

Κατά τη διάρκεια των αγώνων είδαμε 
ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωτα-
θλητές να μεταφέρουν τις γνώσεις και τις 
εμπειρίες τους στους εκκολαπτόμενους 
ιστιοπλόους… 

Τ. Βατίστας: «Αυτό ήταν μια από τις μεγαλύ-
τερες επιτυχίες της διοργάνωσης. Είναι πολύ 
σημαντικό για το παιδί να του μιλάει το ίνδαλμά 
του. Όλοι όσοι μας τίμησαν με την παρουσία 
τους και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα, βοήθη-
σαν πάρα πολύ τα παιδιά. Θα έλεγαν ότι τους 
άνοιξαν περισσότερο την όρεξη για δουλειά και 
ιστιοπλοΐα. Έχουν πλέον μεγαλύτερη θέληση, 
το βλέπουμε στις προπονήσεις».

Δ. Σαρικαβάζης: «Ήρθαν αθλητές που 
έχουν 'πονέσει' για να φθάσουν ψηλά. Ήρθαν 
αθλητές που φόρεσαν το Εθνόσημο και έχουν 
ζήσει έντονα στην καριέρα τους. Έβλεπα τα 
παιδιά των 8 και των 9 ετών να ακούνε και 
να κοιτάνε στα μάτια τους ολυμπιονίκες και 
τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Φωτογρα-
φήθηκαν μαζί τους, τους άκουσαν, ήταν μια 
πολύ ωραία κίνηση που θα την επαναλάβουμε 
και στην επόμενη διοργάνωση. Ήταν πολύ 

σημαντική στιγμή και θέλω για μια ακόμη φορά 
να ευχαριστήσω την πρόεδρο του Συλλόγου 
Ελλήνων Ολυμπιονικών, κ. Βούλα Κοζομπόλη 
που μας βοήθησε στο να έρθουν στον Όμιλο 
μας όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα της ελληνικής 
ιστιοπλοΐας. Επίσης ήταν πολύ σημαντικό για 
τον Όμιλο η παρουσία στην απονομή τόσο 
του προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής 
Επιτροπής κ. Σπύρου Καπράλου όσο και του 
προέδρου της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας κ. 
Αντώνη Δημητρακόπουλου». 

Σαν διοίκηση του Ομίλου ποιον στόχο 
θέτετε ως πρωταρχικό για το νέο έτος;

Τ. Βατίστας: «Ο Νίκος Σαρικαβάζης είχε ένα 
μεγάλο όραμα. Να μπορέσει να δημιουργήσει 
νέες εγκαταστάσεις. Μας άφησε το χώρο, εμείς 
έχουμε υποχρέωση να αφήσουμε ένα νέο κτί-
ριο στους επόμενους που θα έρθουν. Αυτό είναι 
και το δικό μας όραμα. Αναζητούμε πόρους για 
να το πετύχουμε. Μετά από 8 χρόνια πήραμε 
την άδεια οικοδομής με δυσκολία. Αντιμετωπί-
ζουμε προβλήματα αλλά δεν το βάζουμε κάτω. 
Για να φανταστείτε νερό στον Όμιλο πήραμε 
τα τελευταία χρόνια. Χρειάστηκε να βάλουμε 
πολιτικό μέσο για να βάλουμε νερό στον Όμιλο. 
Μέχρι τότε μας εξυπηρετούσε η μαρίνα του 
Φλοίσβου και αν δεν ήταν ο διευθυντής της, 
Σταύρος Κατσικάρδης, με τον οποίο έχουμε 
δυνατή συνεργασία, θα είχαμε περισσότερα 
θέματα να επιλύσουμε. Τώρα έχουμε και νερό 
και ρεύμα και αποχέτευση που δεν είχαμε. 
Το επόμενο βήμα είναι να σηκώσουμε το νέο 
κτίριο. Κάνουμε κινήσεις για τη χρηματοδότη-
ση του έργου και ευελπιστούμε ότι θα γίνει. 
Περιμένουμε τη βοήθεια της Περιφέρειας αλλά 
και κάποιων επιφανών επιχειρηματιών και 
πλοιοκτητών που μας έχουν πει ότι θα συνδρά-
μουν χρηματικά για να υλοποιήσουμε το όραμά 
μας. Αν οι υποσχέσεις τους γίνουν πράξη, τότε 
νομίζω ότι μαζεύεται ένα πολύ καλό ποσό. 
Βέβαια για να ξεκινήσουμε το κτίσιμο πρέπει να 
έχουμε το σύνολο του προϋπολογισμού. Αλλιώς 
δεν βάζουμε ούτε …πέτρα γιατί δεν θέλουμε 
να μείνει κάτι στη μέση. Δεν θα ρισκάρουμε αν 
δεν έχουμε όλο το ποσό. Θέλουμε να είμαστε 
σίγουροι ότι θα ξεκινήσει το έργο. Δεν θέλουμε 
να διαλυθεί ότι έχουμε τώρα. Είμαι αισιόδοξος 
όμως ότι μέσα στο χρόνο θα μπορέσουμε να 
ξεκινήσουμε το έργο. Αυτό είναι δικό μου στοί-
χημα αλλά και του Ομίλου».

Δ. Σαρικαβάζης: «Η αλήθεια είναι ότι έχουμε 
υποσχέσεις και από κρατικούς φορείς, και 
από την Περιφέρεια αλλά και από κάποιους 
επιφανείς, οικονομικά, ανθρώπους που θέλουν 
να βοηθήσουν. Αν οι υποσχέσεις δεν υλοποιη-
θούν τότε θα ενεργοποιήσουμε το plan B που 
έχουμε στο συρτάρι μας και δεν το αποκαλύ-
πτουμε. Επίσης θα προσπαθήσουμε να βρούμε 
δωρεές από παντού. Ακόμη και εκτός Ελλάδας, 
πιθανότατα από τον ελληνισμό της Αμερικής. 
Θα το κερδίσουμε το στοίχημα, είμαι σίγουρος».

Ποιο είναι το δυνατό χαρτί του Ναυτι-
κού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου. Η σχολή 
ανοικτής θάλασσας ή η εκμάθηση των 
μυστικών της ιστιοπλοΐας στο τρίγωνο; 

Δ. Σαρικαβάζης: «Ο Όμιλος δίνει βάση 
και στα δύο κομμάτια. Και στην ιστιοπλοΐα 
τριγώνου και στην ανοικτή θάλασσα. Νομίζω 
ότι ελάχιστοι πλέον όμιλοι στη χώρα μας έχουν 
τη δυνατότητα να αγοράζουν νέα σκάφη και να 
στηρίζουν έμπρακτα τους αθλητές τους. Εμείς 
το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε 
από την κατηγορία Optimist κιόλας. Στην 
ανοικτή θάλασσα η σχολή που έχει ο Όμιλος 
και 'τρέχει' ο Κώστας Μάνθος, είναι 'κόσμη-
μα' για όλη την Ελλάδα. Ολοκληρώνοντας τη 
σχολή ο μαθητής δεν παίρνει απλά ένα πτυχίο. 
Μυείται στα μυστικά της θάλασσας και μπορεί 
να σταθεί σε ένα σκάφος. Αυτό για μας είναι η 
επιτυχία μιας σχολής». 

Τ. Βατίστας: «Και επειδή αναφέρεστε στις 
σχολές, και το περιοδικό είναι του ΠΟΙΑΘ του 
προέδρου Γιάννη Μαραγκουδάκη, θα ήθελα 
να τον παροτρύνω να δημιουργήσει μια ομάδα 
που θα ασχολείται αποκλειστικά με το θέμα 
των σχολών εκμάθησης ιστιοπλοΐας ανοικτής 
θάλασσας. Ο Γιάννης, είναι ο πιο δυνατός και 
ο πιο ικανός για να μπορέσει να βρει λύσεις 
στις σχολές. Για μένα από τις υπάρχουσες, 
τρεις έχουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά 
που μπορείς να μάθεις ιστιοπλοΐα. Δεν γίνεται 
σοβαρή δουλειά σε όλες τις σχολές και πρέπει, 
με οδηγό τον Γιάννη, να κάτσουμε σε ένα τρα-
πέζι, να βρούμε άμεσα λύσεις. Όποιος παίρνει 
δίπλωμα ιστιοπλοΐας δεν μπορεί να ανοίγει και 
σχολή. Έχω μιλήσει με τον κ. Μαραγκουδάκη, 
ο οποίος νομίζω είναι ο ιδανικός άνθρωπος να 
βρει λύσεις σε αυτό το θέμα. Οι όμιλοι δίνουν 
πολύ εύκολα τη σημαία τους στις σχολές και 
αυτό χρειάζεται προσοχή. Τα διπλώματα του 
ΠΟΙΑΘ, του δικού μας Ομίλου δεν έχουν την 
ίδια αξία με άλλες σχολές». 

Λ Ε Ζ Α Ν Τ Ε Σ

1. Παύλος Καγιαλής, Δημήτρης Σαρικαβάζης. Παναγιώτης Μάντης, Βού- 
 λα Κοζομπόλη και Σπύρος Καπράλος στην απονομή των επάθλων.

2. Δημήτρης Σαρικαβάζης και Τάσος Βατίστας κόβουν την τούρτα των  
 80 ετών από την ίδρυση του Ναυτικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου.

3. Βιργινία Κραβαριώτη, Ανδρέας Κοσματόπουλος και Αγγελική Σκαρλά 
 του μύησαν στα μυστικά της ιστιοπλοίας τους επόμενους Ολυμπιονίκες.

4. Δαγκλή και Σαρικαβάζη ξεπέρασαν τις καιρικές δυσκολίες στον  
 Σαρωνικό κόλπο.

4. 4.
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κωπηλασία

Λάμψη κωπηλασίας στη βράβευση της ΕΟΕ

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβίου 
(2-3/12) πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο 
VALIS στην Αγριά του Βόλου, η ετήσια ολο-
μέλεια του Σώματος Διαιτησίας. Η συμετοχή 
ήταν σχεδόν καθολική με παρόντες 37 διαιτη-
τές άνδρες και γυναίκες από όλη την Ελλάδα.

Η ολομέλεια του Σώματος Διαιτησίας απο-
τελεί το ανώτερο όργανο και ουσιαστικά 
είναι και το κύριο ετήσιο σεμινάριο όπου 

συζητούνται αναλυτικά όλα τα γεγο-
νότα που αντιμετωπίστηκαν μέσα στο 
αγωνιστικό έτος καθώς και γενικότερα 
θέματα διαιτησίας και κανονισμών.

Στην ολομέλεια παραβρέθηκαν και 
χαιρέτισαν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
κος Καρράς και ο Γενικός Γραμματέας κος 
Αργυρίου οι οποίοι συναντήθηκαν και με 
εκπροσώπους τοπικών σωματείων.

Στον Βόλο η ολομέλεια των διαιτητών

Δυνατές μάχες στον 2ο Πανελλήνιο Αγώνα Κλειστής Κωπηλασίας
Αδρεναλίνη, μουσική, χαμόγελα, πειράγματα και όμορφος ανταγωνισμός 
συνέθεσαν το σκηνικό του 2ου Πανελλήνιου Αγώνα Κλειστής Κωπηλασί-
ας που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 13/1 στο Ολυμπιακό 
Κέντρο "Γ. Στεφανόπουλος".

Περισσότεροι από 400 αγωνιζόμενοι όλων των ηλικιών από 12 μέχρι 
75 ετών αθλητές ολυμπιακού επιπέδου αλλά και απλοί αθλούμενοι για 
την προσωπική τους υγεία 'έσπασαν' τα εργόμετρα στα αγωνίσματα όλων 
των κατηγοριών που πήραν μέρος και δικαιολογημένα κέρδισαν το θερμό 
χειροκρότημα συγγενών και φίλων που έδωσαν το 'παρών' και ζέσταναν την 
ατμόσφαιρα στο κλειστό γυμναστήριο των δυτικών προαστίων. 

Ξεχωριστό χρώμα έδωσαν και αρκετοί επίλεκτοι κωπηλάτες που άφησαν για 
λίγο το προπονητικό κοινόβιο στον Σχοινιά για να καθίσουν στα εργόμετρα 
προσπαθώντας να σπάσουν τα προσωπικά τους ρεκόρ. 

Άπαντες έδωσαν ραντεβού για τον 3ο Αγώνα το 2019 με την υπόσχεση να 
μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο την παρέα και να γιγαντώσουν τον θεσμό 
που έχει κάνει τα πρώτα του βήματα αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. 

H οικογένεια της Κωπηλασίας δεν θα μπο-
ρούσε να είναι απούσα από τη βράβευση 
των κορυφαίων αθλητών-τριών που 
πραγματοποίησε η Ελληνική Ολυμπιακή 
Επιτροπή το βράδυ της Τρίτης 9/1 για 
τους κορυφαίους του 2017. 

Τιμήθηκαν το χάλκινο πλήρωμα του 

τετραπλού σκιφ ελ βαρών στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Α-Γ της Σαρασότα που αποτε-
λούσαν οι Λ.Κόνσολας – Σ.Γιάνναρος-Π.
Μαγδανής – Ν.Νικολαϊδης καθώς και ο 
προπονητής τους Χρόνης Βλασταρίδης 
με τη βουλευτή της Ν.Δημοκρατίας Αννα 
Καραμανλή να κάνει την απονομή και οι 

Καλδαρίδης – Στεργιάκας που κατέκτησαν 
το χρυσό στο Ευρωπαικό κάτω των 23 μαζί 
με τον ομοσπονδιακό προπονητή Κώστα 
Κοντομανώλη με την απονομή να κάνει η 
ολυμπιονίκης του ύψους Νίκη Μπακογιάννη. 

Επίσης ο πρόεδρος της ΕΚΟΦΝΣ και μέλος 
της Ολομέλειας της ΕΟΕ Γιάννης Καρράς 

έκανε την απονομή 
στην πρωθιέρεια Κα-
τερίνα Λέχου, τη χορο-
γράφο Άρτεμη Ιγνατίου 
και τον συνθέτη Γιάννη 
Ψιμάδα. Στο κατάμεστο 
αμφιθέατρο της ΕΟΕ 
το 'παρών' έδωσε και 
ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας Προκόπης 
Παυλόπουλος.
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Ο Ιταλός προπονητής Τζιάνι Πο-
στιλιόνε επιστρέφει και πάλι στη 
θέση του τεχνικού Συμβούλου 
των εθνικών ομάδων κωπηλα-
σίας. Ο κόουτς των επιτυχιών τα 
τελευταία 10 χρόνια επιστρέφει 
μετά από περίπου έναμισυ χρόνο 
σε γνώριμα ύδατα με στόχο μια 
ισχυρή ολυμπιακή ομάδα το 
2020 στο Τόκυο. 

Η συνεργασία ξεκινάει υπό νέους όρους, 
καθώς ο κύριος Ποστιλιόνε κατέχει πλέον 
και τη θέση του διευθυντή Προπονητικής 
της Διεθνούς Κωπηλατικής Ομοσπονδίας 
(FISA), ενώ θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Ναπολιτάνος 
ομοσπονδιακός τόνισε:

«Έχουμε ορισμένους στόχους για τη 
φετινή χρονιά επειδή η Ομοσπονδία 
μου ζήτησε να ξεκινήσω μία νέα φάση 
για την ανάπτυξη της κωπηλασίας στην 
Ελλάδα. Στο τέλος αυτής της χρονιάς 
, είδαμε ότι η Ελλάδα πήρε κάποια 
μετάλλια στην κατηγορία των Εφήβων, 
Κάτω των 23 ετών και στα μη ολυμπι-
ακά σκάφη αλλά οι νέοι κανονισμοί 
της FISA μειώνουν το συνολικό αριθμό 

των πληρωμάτων που θα λάβουν μέ-
ρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό 
δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα διότι 
στην πραγματικότητα στη Σαρασότα τα 
πληρώματα, τα ολυμπιακά πληρώματα 
που συμμετείχαν σε αυτό το Πρωτά-
θλημα ήταν μόνο δύο και εκτός τροχιάς 
ολυμπιακής πρόκρισης, κατακτήσαμε 
τη 12η θέση στο 2ΧΓ και την 11η στο 
2ΧΕΒΓ. Οι νέοι κανονισμοί της FISA οι 
οποίοι θα αποφασιστούν σε σύντομο 
χρονικό διάστημα θα περιλαμβάνουν 
την πρόκριση 7 πληρωμάτων για το 
2ΧΓ και το 2ΧΕΒΓ για το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα και ενδεχομένως να πρέ-
πει να έχουμε και κάποια άλλα πλη-
ρώματα. Γι αυτή τη χρονιά, η πρόκριση 
είναι πολύ δύσκολη για την ελληνική 
κωπηλασία. Συνεπώς η δουλειά μου 
για την επόμενη χρονιά αλλά και για το 
2019 είναι να προσπαθήσω να χτίσω 
κυρίως ολυμπιακά πληρώματα για να 
συμμετέχουν - όπως καταφέραμε με 
επιτυχία και στους προηγούμενους 
Ολυμπιακούς - στο Τόκυο. 

Το πλάνο μου είναι να βρω ταλέντα 
που θα μπορούν να είναι έτοιμα για 
τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες 
και φυσικά πριν για την ολυμπιακή 

πρόκριση αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει 
να προσπαθήσουμε να εμπλέξουμε 
μόνο τους αθλητές με κίνητρα αυτούς 
που πραγματικά θέλουν να λάβουν 
μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
κατάλληλα προετοιμασμένους και με 
ισχυρή θέληση και αυτό δεν είναι μόνο 
δικό μου 'καθήκον' δική μου δουλειά 
είναι καθήκον όλης της κωπηλασίας 
στην Ελλάδα που γίνεται από τους 
αθλητές, τα σωματεία, τους σωματει-
ακούς προπονητές και όλους όσους 
εμπλέκονται σε αυτό. Εγώ είμαι μόνο ο 
διοργανωτής αυτού του σχεδίου και ελ-
πίζω ότι θα έχω την υποστήριξη όλων 
σε αυτό , διότι δεν είναι μόνο δουλειά 
ενός αλλά δουλειά ενός ολόκληρου 
συστήματος, ολόκληρης της χώρας και 
ξέρω ότι η Ελλάδα γι αυτό τον στόχο 
θα κάνει ότι καλύτερο μπορεί για να 
τον υλοποιήσει».

Ο Τζιάνι Ποστιλιόνε ξανά στο τιμόνι της 
ελληνικής κωπηλασίας

Νέο αίμα στο προπονητικό τιμ της εθνικής ομάδας

Οι Λευτέρης Καράμαλης και Βασίλης Τζανί-
νης είναι οι δυο νέοι συνεργάτες του Τζιάνι 

Ποστιλιόνε στην εθνική ομάδα κωπηλασίας 
για την επόμενη χρονιά. Μαζί τους παραμέ-
νει από την περασμένη σεζόν και ο Κώστας 
Κοντομανώλης που ανανέωσε τη συνεργασία 
του με την Κωπηλατική Ομοσπονδία.

Ο Λευτέρης Καράμαλης γεννημένος στις 
30/4/1986 είναι απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ Θεσ-
σαλονίκης με ειδικότητα την κωπηλασία πανελ-
ληνιονίκης ως αθλητής της κωπηλασίας ενώ 
έχει προπονητική θητεία στον ΝΟ Γιαννιτσών , 
τον ΝΟ Θεσσαλονίκης και αλλά κι ως βοηθός 
ομοσπονδιακός τα τελευταία δυο χρόνια.

Ο Βασίλης Τζανίνης γεννήθηκε στις 25/6/87 
απόφοιτος των ΤΕΦΑΑ Αθήνας και του τμήμα-
τος Φυσικοθεραπείας κάτοχος πτυχίου σχολής 
προπονητών κατ Γ΄ με θητεία ως αθλητής στις 
εθνικές ομάδες αλλά και με πανελλήνιες νίκες 
ενώ ως προπονητής έχει εργαστεί σε .όλες τις 
βαθμίδες επιπέδου του Ομίλου Ερετών.

Ήδη και οι τρεις προπονητές (φωτό) μαζί με 
τον Τζιάνι Ποστιλιόνε βρίσκονται στο ολυ-
μπιακό κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά όπου 
είναι σε εξέλιξη το πρώτο προπονητικό 
κοινόβιο της νέας αγωνιστικής σεζόν.
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Ταξιδεύοντας με τη γυναίκα μου 
στην Κεντρική Ευρώπη διαπιστώ-
σαμε ότι τα ποτάμια μάς γοήτευαν 
και θαυμάζαμε χωρίς τέλος τη φύση 
και τη ζωή σ’ αυτά. Κάποτε αρχίσα-
με να πηγαίνουμε και στην βιβλιο-
θήκη εξερευνώντας το θέμα, δηλ. 
κατά πόσο θα μπορούσε κάποιος 
να κάνει π.χ. με το ποδήλατο τις 
διαδρομές στις όχθες των μεγάλων 
και μικρών ποταμιών της Ευρώπης. 
Σε κάποια στιγμή διαπιστώσαμε, 
μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι θα 
μπορούσαμε να το κάνουμε και με 

ένα σκάφος και σε τελική ανάλυση 
με το δικό μας ιστιοφόρο, εφόσον 
τα βάθη το επέτρεπαν. 

Το σκάφος μας είναι ένα CΟΜΕΤ 1050 του 
1985 με το οποίο στα 25χρόνια που είμα-
στε μέλη του ΙΟ Κέρκυρας έχουμε κάνει 
εκτός από πολλούς αγώνες και πολλά ταξί-
δια στο Ιόνιο, την Αδριατική και το Αιγαίο.

Έτσι λοιπόν το 2013 αποφασίσαμε να κά-
νουμε το όνειρο πραγματικότητα και αυτό όχι 
σε κάποιο μακρινό μέλλον αλλά τον επόμενο 
χρόνο. Μιλάμε λοιπόν για ένα ταξίδι που αρχί-
ζει στην Κέρκυρα, περνά τη Δ. Μεσόγειο, 
μπαίνει στα ποτάμια της Ευρώπης, βγαίνει 
στη Μαύρη Θάλασσα και από το Αιγαίο και 
το Ιόνιο καταλήγει πάλι στην Κέρκυρα. Ένα 
ταξίδι περίπου 9.500 χλμ ή 5130 νμ εκ των 
οποίων 4300 χλμ στα ποτάμια με το ξεπέρα-
σμα 240 δεξαμενών, μέσα από 7 ποτάμια και 
10 διαφορετικές χώρες. 

Ξεκινήσαμε λοιπόν αμέσως με την προετοιμα-
σία, έχοντας ως αρχή να κάνουμε πρώτα αυτά 
που θεωρούσαμε βασικά, αφήνοντας πίσω 
πολλά που για μας ήταν δευτερευούσης σημα-
σίας να αντιμετωπιστούν, όταν θα παρουσιάζο-
νταν, στην πορεία του ταξιδιού. Και αυτό το λέω 
γιατί κάποτε συναντήσαμε κάποιον που ήθελε 
να κάνει κάτι παρόμοιο με μας και όταν είδα 
το υψηλό επίπεδο του σκάφους, από τεχνικής 
άποψης, τον ρώτησα πόσα χρόνια χρειάστηκε 
γι’ αυτά, μου απάντησε κοντά στα 30!

Για εμάς το κεντρικό πρόβλημα ήταν η μηδενική 
εμπειρία που διαθέταμε σε σχέση με την πλεύ-
ση στα ποτάμια γεγονός που προσπαθήσαμε 
να το κατακτήσουμε θεωρητικά αλλά η πράξη 
αποδείχτηκε πολύ πιο δύσκολη και απαιτητική. 

Με βύθισμα 1.60 περίπου μπορούσαμε θεω-
ρητικά να περάσουμε τα ποτάμια, πρόβλημα 
θα είχαμε στα κανάλια και σε κάποια σημεία 
του Δούναβη, ειδικά το καλοκαίρι με τις με-
γάλες ζέστες. Παρ’ όλα αυτά αποφασίσαμε να 
το ρισκάρουμε, αφού διαθέταμε και χρόνο πολύ 
αλλά και γιατί είχαμε μεγάλη πίστη στο όνειρο.

Έτσι ξεκινήσαμε τον Ιούνιο του 2014, με 
τη γυναίκα μου και τον σκύλο μας, για ένα 
ταξίδι όπου στο σύνολό του, όπως το κάναμε 
εμείς, μάλλον είμαστε οι πρώτοι Έλληνες 
και ελπίζω όχι οι τελευταίοι!

Από την Κέρκυρα λοιπόν στην Καλαβρία, 
όπου στα στενά του Τάραντου ζήσαμε τις 
πρώτες δύσκολες ώρες με ανέμους 7-8 μπο-
φόρ. Ακολούθησαν το στενά της Μεσσήνας 
και κατόπιν τα νησιά του Αιόλου που είναι 
πράγματι πολύ ωραία αλλά το καλοκαίρι πνιγ-
μένα από τουρίστες και κρουαζιερόπλοια. Από 
εκεί στο Παλέρμο μια πάρα πολύ ενδιαφέρου-
σα πόλη γεμάτη από αντιθέσεις και αντιφάσεις 
και με έναν τρόπο ζωής που μοιάζει σε πολλά 
με τον δικό μας. Από το Παλέρμο μονόμπρατσα 
στη Σαρδηνία μέσα από το Τυρρηνικό Πέλα-
γος, όπου γνωρίσαμε τη δύναμη του Μistral, 
αλλά και τις αντοχές του σκάφους μας. Για να το 
διασχίσουμε χρειαστήκαμε περίπου 40 ώρες 
κάνοντας ένα πολύ μοναχικό ταξίδι μια και δεν 
συναντήσαμε άλλα σκάφη. Πιστοί συνοδοί 
μόνο τα δελφίνια που για 3-4 ώρες την κάθε 
φορά παίζανε μαζί μας. Στη Σαρδηνία καταλά-
βαμε τι σημαίνει τουριστική ανάπτυξη υψηλού 
επιπέδου, και ειδικότερα στον θαλάσσιο τουρι-
σμό με ό,τι κακό και ό,τι καλό αυτό συνεπάγεται. 
Στο νησί αυτό υπάρχουν 83 μαρίνες μικρές και 
μεγάλες σε πλήρη λειτουργία και οργάνωση.

Επόμενο πέρασμα το Bonifacio σε τρικυμιώδη 
κατάσταση, γεγονός πολύ συχνό, και άφιξη 
στην Κορσική σε έναν κόλπο γεμάτο από κό-
τερα μεγάλων διαμετρημάτων. Η Κορσική έχει 

Κείμενο και φωτογραφίες: Γ. Ξαρλής

Διασχίζοντας την Ευρώπη μέσα από τα 
ποτάμια της: από την Κέρκυρα στην Κέρκυρα

ταξιδιωτικό
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ψηλά βουνά και ωραίες θάλασσες. Είναι πιο 
Μεσογειακή από τη Σαρδηνία. Από εκεί, λόγω 
ανέμων, το επόμενο μπράτσο μας έβγαλε πιο 
ανατολικά στο Porto Fino της Ιταλικής Ριβιέ-
ρας από όπου παραλιακά πλέον κατευθυνό-
μαστε δυτικά προς Saint Luis 50 χλμ περίπου 
μετά τη Μασσαλία, στις εκβολές του ποταμού 
Ροδανού ή Rhone. 

Το τι γίνεται στο κομμάτι αυτό της Μεσογείου, 
Ιούλιο και Αύγουστο από κόσμο και κάθε είδους 
τουριστικό προϊόν, ειδικά εκεί που υπάρχουν 
λιμάνια, αξίζει γι’ αυτό να γραφτούν ακόμη πολλά 
βιβλία. Βέβαια δεν θα έλεγα ποτέ σε κανέναν κα-
τακαλόκαιρο να πάει σ’ αυτά τα μέρη. Στο μπρά-
τσο αυτό, Αύγουστο μήνα, μέχρι το St Tropez 
μας συνόδευε ο παγκόσμιος πλούτος μέσα από 
ελικόπτερα, γιωτ, ΙΧ, αεροπλάνα και με αμέτρητο 
κόσμο στις παραλίες, μπαρ εστιατόρια κτλ.

Στο Saint Luis κατεβάσαμε το κατάρτι και κάναμε 
ό,τι ήταν αναγκαίο για να βγούμε στο ποτάμι το 
οποίο ήταν και λίγο φουσκωμένο μετά από βρο-

χές και καταιγίδες στα βουνά. Γι’ αυτό έπρεπε το 
κατάρτι να στερεωθεί πολύ καλά. Η κακοκαιρία 
είχε ως αποτέλεσμα να έχει δυναμώσει το 
ρεύμα και να έχουν πολλαπλασιαστεί τα φερτά 
αντικείμενα που πλέουν και ειδικά ξύλα, κορμοί 
δένδρων, κλαδιά και κούτσουρα, αλλά και οι κίν-
δυνοι πρόσκρουσης του σκάφους σ’ αυτά. Ταξι-
δεύουμε κόντρα στο ρεύμα και γι’ αυτό έχουμε 
μειώσει την ταχύτητα του σκάφους. Ετσι μετά τα 
πρώτα 150 χλμ χτυπήσαμε με την προπέλα και 
τον άξονα ένα μεγάλο βυθισμένο κούτσουρο, 
με αποτέλεσμα να στραβώσει ο άξονας που 
έπρεπε να βγει και να διορθωθεί.

Ενα μεγάλο πρόβλημα στα ποτάμια είναι η 
απουσία λιμανιών με αντίστοιχη υποδομή 
για κάλυψη έκτακτων αναγκών. Και σίγουρα 
όσα υπάρχουν δεν είναι φτιαγμένα για την 
εξυπηρέτηση ιστιοφόρων σκαφών. Τελικά στη 
Valence μπορέσαμε να αλλάξουμε τον άξονα 
ξεχειμωνιάζοντας εκεί σε μια κατά τα άλλα 
ωραία πόλη κοντά στη Lyon, Grenoble κτλ. Το 
γεγονός αυτό μας έδωσε πολλές εμπειρίες για 

την πλεύση του σκάφους στο ποτάμι αλλά και 
για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. 
Έτσι γνωρίσαμε τη Lyon και την ευρύτερη πε-
ριοχή που απο μόνες τους αξίζουν ένα ταξίδι. 
Εκεί τελειώνει μετά από 350 χλμ ο Rhone ή 
Ροδανός ένα μεγάλο δυνατό ποτάμι με ωραίες 
πόλεις και χωριά, με βιομηχανική υποδομή 
αλλά και με ωραία κρασιά.

Μετά τη Λυών ξεκινά ο ποταμός Saone για 

280 χλμ περίπου. Συναντήσαμε για πολλές 
μέρες καταπληκτικό καιρό και έτσι απολαμ-
βάνουμε τη φύση και τα χωριά, όπου κάποιες 
φορές περνάμε δίπλα από τα σπίτια, μπροστά 
από τις κουζίνες και τις κρεββατοκάμαρες. 

Ο Saone, o Dubs και το Rhone Rhine canal 
ομόφωνα η γυναίκα μου και εγώ πιστεύουμε 
ότι ήταν το ωραιότερο και πιο εντυπωσιακό 
κομμάτι της διαδρομής. Σημειωτέον ότι εδώ 
πλέον δεν κυκλοφορούν φορτηγίδες και κρου-

*βόλτα: αφορά το κενό μεταξύ δύο βάσεων της γέφυρας και το οποίο είναι σαν τόξο.
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αζιερόπλοια και σε κάποια σημεία δε χωράνε 
να περνάνε περισσότερο από 2 σκάφη. Είμα-
στε πλέον το μοναδικό ιστιοφόρο σκάφος και 
τα βάθη αρχίζουν και μειώνονται επικίνδυνα, 
οι δεξαμενές να αυξάνονται και οι απρόοπτες 
συνθήκες να πληθαίνουν.

Εδώ πρέπει να κάνω μία παρένθεση για τα 
προβλήματα της ποταμίσιας πλεύσης. Στα 
ποτάμια, τα οποία για μας τους Έλληνες είναι 
αχαρτογράφητα νερά, το καλοκαίρι ειδικά, 
έχεις να αντιμετωπίσεις ζητήματα όπως: 

Το ρεύμα όπου όταν έχεις το νερό κατάπρυμα 
και ειδικά εκεί όπου δεν υπάρχουν δεξαμε-
νές που ρυθμίζουν τα νερά, τότε μπορεί να 
ταξιδεύεις και με 23χλμ γεγονός που με πολύ 
κόπο μπορείς να κρατήσεις το σκάφος και 
είσαι ανοιχτός και εκτεθειμένος σε μύριους 
κινδύνους. Εάν το έχεις κόντρα τότε περιμένεις 
ή ανεβαίνεις παραλία παραλία γλύφοντας τα 
βότσαλα με ταχύτητα 3-5 χλμ. Μη ξεχνάμε ότι 
τα σκάφη μας δεν έχουν και τις πιο δυνατές 
μηχανές γεγονός που πρέπει να είναι κάθε 
στιγμή στο κεφάλι του τιμονιέρη. Και αυτό το 
ζήσαμε στα πρύμα πολύ έντονα σε μια μεγάλη 
γέφυρα στη Βουδαπέστη με πολλά βόλτα* και 
όχι καλή σηματοδότηση. Όταν λοιπόν πλησιά-
ζαμε τη γέφυρα η δύναμη του νερού αυξανό-
ταν πολύ λόγω των στενωπών των βολτών και 
του φαινομένου της τουρμπίνας γεγονός που 
το υποτίμησα. Όταν χρειάστηκε να αλλάξω 
πορεία, όχι πολύ, 10 -15 μοίρες, τότε έχασα 
τον έλεγχο γιατί το ρεύμα είχε πάρει πλέον το 
κουμάντο και άρχισε να μας γυρίζει 90 μοίρες 
και να μας οδηγεί πάνω στη μύτη του βόλτου. 

Ευτυχώς έβαλα τέρμα γκάζι ανάποδα τη μηχα-
νή και έτσι γυρίσαμε 180 μοίρες και τη ζημιά, 
σχετικά μικρή, την πάθαμε στην πλώρη. 

Τα αβαθή τα οποία, ειδικά το καλοκαίρι, αλλά-
ζουν καθημερινά τη στάθμη τους. Χρειάστηκε 
να πηδήξω 7 φορές στο ποτάμι για να βοηθή-
σω να ξεκολλήσει το σκάφος. Μια φορά χρεια-
στήκαμε στη Βουλγαρία ξένη βοήθεια την οποία 
όμως την πληρώσαμε αδρά. Στον Δούναβη πια 
περιμέναμε στη στροφή τις φορτηγίδες για να 
τις πάρουμε από πίσω μια και αυτοί ήταν πιο 
ενημερωμένοι για τα αβαθή στο ποτάμι.

Τα φυτά του νερού που αναπτύσσονται στα 

κανάλια και μικρά ποτάμια, ειδικά εκεί όπου δεν 
περνούν μεγάλα σκάφη, φορτηγίδες κτλ. Τέσσε-
ρις φορές πήδηξα στο νερό για να απελευθερώ-
σω την προπέλα από τα φυτά. Εδώ θα πρέπει να 
πούμε ότι τα νερά δεν έχουν σχέση με τα γάργα-
ρα νερά της διαφήμισης, αλλά είναι λασπόνερα 
όπου δεν ξεχωρίζεις κάτι ούτε στο μισό μέτρο. 
Εννοείται ότι για όλες αυτές τις δουλειές είσαι 
δεμένος στο σκάφος και ο σύντροφος παρακο-
λουθεί πάντα τι κάνεις και που βρίσκεσαι.

Οι δεξαμενές, 240 τον αριθμό, αποτελούν, 
παρ’ όλη τη ρουτίνα που αποκτάς, αστάθμη-
το παράγοντα δυσκολιών και προβλημάτων. 
Το σκάφος ανεβαίνει μέχρι ένα υψόμετρο 
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407 μέτρων τόσο στη Γαλλία όσο και στη 
Γερμανία, μέσα από δεξαμενές από 3μ μέχρι 
28μ ύψος και μήκος από 20 μ μέχρι 350μ. και 
οι οποίες γεμίζουν και αδειάζουν με διάφορα 
συστήματα. Τις μικρές πρέπει να τις ενεργοποι-
είς ο ίδιος γεγονός για το οποίο χύνεις κάποιο 
ιδρώτα. Στις μεγάλες δεξαμενές μπαίνουν σκά-
φη μέχρι 300μ τα οποία έχουν και την απόλυτη 
προτεραιότητα εισόδου και εξόδου και τα οποία 
όταν βάλουν τις προπέλες μπροστά τότε τα 
μικρά σκάφη πρέπει να προσέξουν πολύ για να 
μην πάθουν ζημιές ειδικά στο κατάρτι το οποίο 
εξέχει κάποια μέτρα από το σκάφος.

Τα αγκυροβόλια είναι ένα πρόβλημα, ειδικά όσο 
πας προς τα ανατολικά λόγω έλλειψης υποδο-
μών, γεγονός που σε αναγκάζει να δένεις όπου 
βρεις δηλ σε κλαριά, σε άλλα σκάφη, σε κτίρια 
και αν οι συνθήκες το επιτρέπουν να αγκυρο-
βολείς στο πουθενά. Στον Δούναβη στη Σερβία 
μπήκαμε σε έναν μικρό κολπίσκο για να αγκυρο-
βολήσουμε μια και νύχτωνε σιγά σιγά. Αγκυρο-
βόλιο δεν υπήρχε και έτσι πήγαμε να δέσουμε 
πάνω σε μια παράγκα στο ποτάμι, που όμως δεν 
ηταν καθαρή μια και εξείχαν σίδερα, ξύλα κτλ. 
Δίπλα από την παράγκα, κάτω από έναν πλάτανο 
κάθονταν 8-10 άνδρες και παρακολουθούσαν 
αδιάφοροι τα ακροβατικά μας στην προσπάθεια 
να αποφύγουμε τα σίδερα κτλ. Οι άνδρες παρέ-
μειναν αδιάφοροι, ενώ εμείς ήμασταν αγχωμέ-
νοι. Τους φωνάζω να έρθει κάποιος να πιάσει 
τα σχοινιά, αυτοί αντί να έρθουν, μας ρωτούν 
από που είμαστε. Όταν τους φωνάζω Ελλάδα 
τρέχουν αμέσως να βοηθήσουν λέγοντάς μας 
ότι νόμιζαν πως είμαστε Κροάτες…

Φεύγοντας πλέον από τη Γαλλία περνάς στη 
Γερμανία στον Ρήνο που είναι πλέον ένα μεγάλο 
ποτάμι με τη μεγαλύτερη συγκοινωνιακή επιβά-
ρυνση στην Ευρώπη από φορτηγίδες κρουαζιε-
ρόπλοια και ότι άλλο πλεούμενο μπορεί να φα-
νταστεί κανείς. Αυτό ενέχει πολλούς κινδύνους 
για τα μικρά σκάφη ειδικά αυτά με μικρής ισχύος 
μηχανή, μια και τα μεγάλα έχουν απόλυτη προ-
τεραιότητα και μπορούν να αλλάζουν την πορεία 
τους ανάλογα με τις συνθήκες που υπάρχουν 
στο ποτάμι. Ειδικά μετά την τελευταία δεξαμενή 
του Ρήνου όπου το ρεύμα δεν εμποδίζεται πλέον 
οι ταχύτητες των σκαφών διπλασιάζονται και 
έτσι το ιστιοφόρο κατεβαίνει με 23 χλμ την ώρα 
με το πλήρωμα να αγωνιά και να ιδρώνει σε 
κάθε μανούβρα του τιμονιέρη.

Στον Ρήνο λοιπόν εκτός της φυσικής ομορφιάς 
απολαμβάνεις... και τη βιομηχανική - παρα-
γωγική πραγματικότητα αλλά και την οικιστική 
εξέλιξη σε δύο μεγάλες χώρες της Ευρώπης. 
Μετά την πρύμα πορεία στον Ρήνο μέχρι το 
Mainz μπήκαμε στην όρτσα πορεία στον ποτα-
μό Main και για 390 χμ περίπου (στα ποτάμια 
μιλάμε με χιλιόμετρα..).

Ο Main είναι επίσης ένας πολύ ωραίος ποτα-
μός με πολλά γραφικά χωριά, μνημεία, πύρ-
γους, κάστρα κτλ, αλλα με ελλιπή υποδομή για 
σκάφη. Από την άλλη βέβαια είχε και πολλούς 
λόφους με αμπέλια. Από εκεί μπήκαμε στο 

τεχνητό τσιμεντένιο κανάλι Rhein-Main-
Donau για 180 χλμ οπου ξεχειμωνιάσαμε στη 
Νυρεμβέργη μια και λόγω χαμηλής στάθμης 
νερού στον Δούναβη είχε σταματήσει η συ-
γκοινωνία προς το τέλος του καλοκαιριού.

Από τη Νυρεμβέργη πλέον συνεχίσαμε στο 
κανάλι μέχρι το Kehlheim όπου πλέον και 
για 2500 χλμ θα ταξειδεύαμε στα καθόλου 
γαλάζια νερά του Δούναβη. Στο Hillpolstein, 
υψομετρο 408μ στη Βαυαρία πλέον, τα νερά 
ξαναέγιναν πρύμα μια και από αυτό το σημείο 
τα ποτάμια στην Ευρώπη χύνονται στη Μεσό-
γειο η στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Δούναβης είναι ο δεύτερος μακρύτε-
ρος ποταμός της Ευρώπης με 2850 χλμ 
μήκος και περνά μέσα από 10 χώρες και 4 
πρωτεύουσες δηλ Βιέννη, Μπρατισλάβα, 
Βουδαπέστη και Βελιγράδι τις οποίες επι-
σκεφτήκαμε και γνωρίσαμε σχετικά καλά. 
Σ’ αυτή την πορεία είδαμε φρούρια, κάστρα, 
πύργους, ιστορικά χωριά και πόλεις. Γευτήκαμε 
διαφόρων ειδών κρασιά και οινοπνευματώδη, 
αλλά και πολλά φαγητά με βαλκανικές και με-
σογειακές γεύσεις. Γνωρίσαμε ανθρώπους και 
καταστάσεις για τα οποία χρειάζεται να γραφτεί 
ένα βιβλίο. Συναντήσαμε πολύ λιγότερη 
γραφειοκρατία από αυτήν που περιμέναμε ει-
δικότερα στις χώρες εκτός Σένγκεν και παντού 
ήμασταν καλοδεχούμενοι.

Ζήσαμε έναν Δούναβη, πότε σαν θάλασσα 
μεγάλο, πότε ορμητικό σαν χείμαρρο, και πότε 
πλημμυρισμένο και επικίνδυνο. Είδαμε ζώα και 
ειδικά πουλιά, που δεν τα είχαμε συναντήσει 
στα άλλα ποτάμια. Βέβαια στο νερό πέσαμε 
μόνο εξ ανάγκης και όταν δεν γινόταν αλλιώς.

Το κατάρτι το σηκώσαμε στο Ρουσσέ της 
Βουλγαρίας 270 χλμ απο τη Μαύρη Θάλασσα, 
γεγονός που δε θα το συμβουλεύαμε σε κανέ-
ναν, μια και με 12,5 μέτρα κατάρτι περνάγαμε 
μόλις και μετά βίας κάτω από τις γέφυρες και 
ειδικά κάτω από τα καλώδια στην τελευταία 
δεξαμενή στο λιμάνι της Κωνστάντζας. Εάν τα 
νερά του Δούναβη ήταν λίγο πιο φουσκωμένα 
θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα.

Έτσι φτάσαμε στην Κωνστάντζα, μέσα σε ένα 
τεράστιο λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα η οποία 
ήταν και πολύ αγριεμένη κάνοντάς μας έτσι 
μια υποδοχή η οποία δεν άρεσε καθόλου στη 
γυναίκα μου και η οποία αποφάσισε ότι εδώ 
μπορούσε πια να παραχωρήσει τη θέση της 
στον φίλο μου τον Παντελή.

Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι η 
Μαύρη Θάλασσα δεν είναι Αιγαίο η Ιόνιο και 
αυτό εξ αιτίας της χαμηλής περιεκτικότητας του 
νερού σε αλάτι λόγω των μεγάλων ποταμιών 
που χύνονται σε αυτήν. Επίσης δυτικά και 15-20 
μίλια από την ακτή έχουν τα νερά μόνο 15-20 μ 
βάθος γεγονός που δημιουργεί κοντό και ψηλό 
κύμα. Και βέβαια βασικό ρόλο σ’ αυτό παίζουν 
και οι καιρικές συνθήκες που μεταβάλλονται 
σε μηδέν χρόνο. Σε συνδυασμό αυτά με την 
πολύ δύσκολη εξεύρεση κόλπων, λιμανιών κτλ 
στα δυτικά καταλαβαίνει κανείς τι περνάει και τι 

περάσαμε μέχρι να φτάσουμε στον Βόσπορο.

Από την Κωνστάντζα στην Μανγκάλια τελευ-
ταίο σταθμό στη Ρουμανία και από εκεί στο 
Baltchik της Βουλγαρίας και μετά στη Βάρνα. 
Από το Tsarevo αποχαιρετήσαμε τη Βουλγαρία 
και με ένα μεγάλο και δύσκολο μπράτσο περά-
σαμε στο Poyraz στον Βόσπορο. Εκεί αποφασί-
σαμε να περάσουμε Transit την Τουρκία μια και 
ήταν λίγο μετά το πραξικόπημα και η κατάσταση 
ήταν τεταμένη. Έτσι χωρίς πολλούς σταθμούς 
στον Βόσπορο, την Προποντίδα και τα Δαρ-
δανέλια, βγήκαμε στο Βόρειο Αιγαίο όπου με 
δυνατό μελτέμι πιάσαμε Λήμνο. Αυτό που μας 
εντυπωσίασε μπαίνοντας στο Αιγαίο ήταν το 
φως και η καθαρότητά του, κάτι που μας έλειψε 
σε όλο το ταξίδι. Από εκεί Άγιος Ευστράτιος, 
Σκύρος, Εύβοια, Άνδρος, Σούνιο, Αγκίστρι, 
Κόρινθος, Λευκάδα και τελικά Κέρκυρα.

Το ταξίδι μας διήρκεσε τελικά 2 χρόνια 
και 2 μήνες, η καλύτερα 3 καλοκαίρια, 
περάσαμε 11 χώρες και ζήσαμε απίθανες 
καταστάσεις χαράς, άγχους και αγωνίας. 
Ανακαλύψαμε μια καινούργια οπτική γωνία 
παρατήρησης του κόσμου και αξιολόγησης 
δεδομένων της ζωής μας. Σ’ αυτό συνέβα-
λε βέβαια ότι ζήσαμε ως παθόντες και την 
περιπέτεια της φωτιάς και της καταστροφής 
στο Norman Atlantik στη μέση του ταξιδιού 
όπου βέβαια μεταξύ πολλών άλλων κάηκαν το 
αυτοκίνητο με computer, φωτογραφίες, βίντεο, 
τα χαρτιά του σκάφους καθώς και διάφορες 
σημειώσεις του ταξιδιού.

Δεν πρέπει τέλος να ξεχάσουμε να ευχαριστή-
σουμε τους φίλους Στέφανο Ρικούδη, Παντελή 
Αντώναρο και Γιάννη Λαβρανο, καθως και την 
κόρη μας Αδριάνα για τη μεγάλη βοήθεια που 
προσέφεραν συμμετέχοντες ως πλήρωμα σε 
κάποιες διαδρομές αυτού του ταξιδιού. Τέλος 
καλό όλα καλά.
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Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι Συνάδελ-
φοι, Κυρίες και Κύριοι,

Από το περιεχόμενο της ομιλίας μου, που θα 
ακολουθήσει, είναι φανερό ότι η Ανακοίνωση 
έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι 
γνωστικό αντικείμενο πολλών επιστημών, 
προεχόντως όμως των Φυσικών Επιστημών, 
όπως προκύπτει από τον τίτλο της και τις 
διάφορες ειδικότητες των συντακτών της επι-
στημονικής αυτής ομάδος, αφού αυτή αποτε-
λείται: από τον γεωφυσικό Σταύρο Παπαμαρι-
νόπουλο, καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών, 
ισόβιο εταίρο της Αρχαιολογικής Εταιρείας 
τον οποίο πρότεινε στην εταιρεία το 1988 ο 
αείμνηστος Ακαδημαϊκός Γεώργιος Μυλωνάς, 
την επίκουρη καθηγήτρια Αστροφυσικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτα Πρέκα-
Παπαδήμα, καθώς και ειδικούς της Φιλολογί-
ας, της Αστρονομίας, της Αρχαιολογίας, της 
Ατμοσφαιρικής Φυσικής, της Πληροφορικής 
και της Γεωλογίας. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα Ομηρικά Έπη δεν υπάρχει σαφής διά-
κριση μεταξύ λόγου και μύθου. Ο ποιητής 
χρησιμοποιεί δύο μόνο φορές την λέξη 
«λόγος» και μάλιστα στον πληθυντικό, ίσως 
χάριν του μέτρου (IL.15.393, OD.1.56) και 
εκατοντάδες φορές την λέξη «μύθος» (147 
φορές στην Ιλιάδα και 151 στην Οδύσσεια). 
Στην πραγματικότητα η λέξη «μύθος» στον 
Όμηρο έχει όλες τις σημασίες, που προσέ-
λαβε αργότερα η λέξη «λόγος», και η ακριβής 
κάθε φορά έννοια της λέξης εξαρτάται από τα 
συμφραζόμενα. Έτσι, σε κάποια από αυτά ση-
μαίνει λόγια, κουβεντούλα, αφήγηση ή ακόμη 
αγόρευση, συμβουλή, συνομιλία, γνώμη και 
λογικό επιχείρημα. 

Η σημαντική σχέση μεταξύ μύθου και λόγου 
φαίνεται στην αναφορά του Πλουτάρ-
χου: «῞Οτι μὲν οὖν ἡ παλαιὰ φυσιολογία 
καὶ παρ' ῞Ελλησι καὶ βαρβάροις λόγος ἦν 
φυσικὸς ἐγκεκαλυμμένος μύθοις, τὰ πολλὰ 
δι' αἰνιγμάτων καὶ ὑπονοιῶν ἐπίκρυφος, καὶ 
μυστηριώδης θεολογία τά τε λαλούμενα τῶν 
σιγωμένων ἀσαφέστερα τοῖς πολλοῖς ἔχουσα 
καὶ τὰ σιγώμενα τῶν λαλουμένων ὑποπτότε-
ρα, κατάδηλόν ἐστιν» (Περὶ τῶν ἐν Πλαται-
αῖς Δαιδάλων, Fragmentum 157).

[Είναι ολοφάνερο λοιπόν ότι η παλαιά φυ-
σική επιστήμη και στους Έλληνες και στους 
βαρβάρους ήταν φυσικός λόγος κρυμμένος 
βαθειά μέσα σε μύθους και απόκρυφη και μυ-
στηριώδης θεολογία, που εκφράζεται ως επί 
το πλείστον με αινιγματικά λόγια και υπονοού-
μενα, και η οποία κάνει για τους πολλούς και 
τα λεγόμενα να είναι ασαφέστερα από όσα 
αποσιωπώνται και τα αποσιωπώμενα να είναι 
πιο αμφίβολα από τα λεγόμενα]

Η επιστημονική ομάδα γνωρίζει την άποψη 
της αρχαιολόγου E.S. Sherrat (1990) ότι τα 
έπη περιέχουν αναχρονισμούς και βρίθουν 
από παραδοξότητες. Ωστόσο, η ομάδα γνωρί-
ζει και την άποψη του γεωλόγου John Kraft 
et al (2003), ο οποίος μαζί με τον ιστορικό 
John Luce της ίδιας συγγραφικής ομάδας 
έδωσαν συγχαρητήρια στον Όμηρο για την 
ακρίβεια μερικών εκ των εξετασθέντων 
χωρίων του, που αφορούν θέματα ιστορικής 
τοπογραφίας και γεωμορφολογίας της Τρω-
άδος, μετά από γεωλογικές έρευνες πεδίου 
είκοσι και πλέον χρόνων. 

Είναι φανερό ότι υπάρχουν πολλές απόψεις, 
διαφορετικές μεταξύ τους, στην ερμηνεία των 
Ομηρικών Επών.

2. ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Στα Ομηρικά Έπη υπάρχουν αναφορές σε 
αστερισμούς, αστέρες και αστρονομικά 
φαινόμενα. Τον 1ο αιώνα μ.Χ., ο Ηράκλειτος 
εκ Πόντου (Ὁμηρικὰ Προβλήματα, εἰς ἃ περὶ 
θεῶν Ὅμηρος ἠλληγόρησεν, 75,1,1–9,3) επι-
σημαίνει για πρώτη φορά ότι στην Οδύσσεια, 
κατά την μνηστηροφονία, περιγράφεται μία 
ηλιακή έκλειψη (ΟD.20.350-357). Συγκε-
κριμένα, ο μάντης Θεοκλύμενος, λίγη ώρα 
πριν συμβεί η μνηστηροφονία, αναφέρει ότι: 
«ἠέλιος δὲ οὐρανοῦ ἐξαπόλωλε, κακὴ δὲ ἐπι-

δέδρομεν ἀχλύς» [ο ήλιος έχει χαθεί από τον 
ουρανό και έχει κάνει την εμφάνισή της μια 
«κακή καταχνιά»] (ΟD.20.350-357). 

Η επιστημονική ομάδα, αποτελούμενη από 
τον γεωφυσικό Σταύρο Παπαμαρινόπουλο, 
καθηγητή πανεπιστημίου Πατρών, ισόβιο 
εταίρο της Αρχαιολογικής Εταιρείας, τον 
οποίο πρότεινε στην Εταιρεία το 1988 ο αεί-
μνηστος Ακαδημαϊκός Γεώργιος Μυλωνάς, 
την επίκουρη καθηγήτρια Αστροφυσικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτα Πρέκα-
Παπαδήμα καθώς και ειδικούς της Φιλολογί-
ας, της Αρχαιολογίας, της Αστρονομίας, της 
Ατμοσφαιρικής Φυσικής και της Γεωλογίας, 
χρονολόγησε την εν λόγω ηλιακή έκλειψη 
με βάση τα στοιχεία που περιγράφονται στην 
Οδύσσεια και με χρήση του προγράμματος 
Starry Night και του καταλόγου των εκλείψε-
ων της NASA. 

Πρόκειται για την μερική ηλιακή έκλειψη της 
30ης Οκτωβρίου 1207 π.Χ. με κάλυψη των ¾ 
του ηλιακού δίσκου (74.7%). Το φαινόμενο 
ξεκίνησε στις 14.31, κορυφώθηκε στις 16.03 
και τελείωσε στις 17.23. Η ηλιακή έκλειψη 
συνέβη στα δυτικά, σε ύψος 20 μοιρών από 
τον ορίζοντα, στην περιοχή του αστερισμού 
του Σκορπιού. Λίγη ώρα μετά, στις 17.58, 
ο Ήλιος έδυσε και για αυτό, όπως γράφεται 
στο ομηρικό κείμενο, αμέσως οι υπηρέτρι-
ες έφεραν φως με αναμμένους δαυλούς 
(ΟD.22.497). Η θέση της εν λόγω ηλιακής 
έκλειψης στον ουρανό των Ιονίων νήσων 
απεικονίζεται στον χάρτη του Starry Night 
(Εικών 1).

Εξάλλου, τα ξημερώματα της ημέρας που 
έφθασε ο Οδυσσέας στην Ιθάκη, ο Όμηρος 
γράφει ότι ο πλανήτης Αφροδίτη βρισκόταν 
στον ανατολικό ορίζοντα του ουρανού. Και 
πράγματι, όπως προκύπτει από τον χάρτη 
του προγράμματος Starry Night, η Αφροδίτη 
βρίσκεται στην ανατολή στις 25 Οκτωβρίου 
του έτους 1207 π.Χ. (Εικών 2). 

Αλλά και από την ομηρική εξιστόρηση των 
γεγονότων, που συνέβησαν την ημέρα του 
θανάτου του Πατρόκλου, κατά το δέκατο έτος 
του Τρωικού Πολέμου, ο Όμηρος αποδίδει 
στον ‘Δία’ την εμφάνιση μιας σκοτεινιάς στον 
ουρανό χωρίς σύννεφα ενώ συνυπάρχει 
οξύ φως. Πρόκειται για την μερική ηλιακή 
έκλειψη της 6ης Ιουνίου 1218 π.Χ., κατά 75% 
που ήταν ορατή από την περιοχή της Τροίας 
και ικανοποιεί και την απαίτηση του Ομήρου 

Αστρονομικές χρονολογήσεις
του τέλους του Τρωικού Πολέμου και της επιστροφής του Οδυσσέα

ιστορικό

Δημόσια συνεδρία της ολομέλειας της  
Ακαδημίας Αθηνών, 19.10.2017. 

Ανακοίνωση των Σταύρου Παπαμαρινό-
πουλου, Παναγιώτας Πρέκα-Παπαδή-
μα, Παναγιώτη Μητροπέτρου, Έλενας 
Μητροπέτρου, Παναγιώτη Αντωνόπου-
λου, Γιώργου Σαραντίτη, Kοσμά Γαζέα, 
Παναγιώτη Νάστου, Κώστα Κυριακό-
πουλου και Αλεξάνδρας Τσιρώνη,

δια του Ακαδημαϊκού κ. Αντώνη Κουνάδη
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να απέχει μια δεκαετία από την αντίστοιχη 
έκλειψη της Ιθάκης της 30ης Οκτωβρίου 1207 
π.Χ., (Εικών 3).

Είναι αξιοσημείωτο ότι το πρόγραμμα Starry 
Night επιβεβαιώνει τον Όμηρο, που ανα-
φέρει ότι τρεις ημέρες μετά τον θάνατο του 
Πατρόκλου και συνεπώς τρεις ημέρες μετά 
την ηλιακή έκλειψη της 6ης Ιουνίου του 1218 
π.Χ., ο πλανήτης Αφροδίτη ήταν ορατός στον 
ανατολικό ορίζοντα (Εικών 4).

Ως προς τον τρόπο απαρίθμησης των ετών 
του Τρωικού Πολέμου είναι αναγκαίο να 
τονιστεί ότι την αρχαία εποχή οι πόλεμοι και οι 
εκστρατείες άρχιζαν την άνοιξη και επομένως 
τα πολεμικά έτη υπολογίζονταν από άνοιξη σε 
άνοιξη. Για τα χρονικά διαστήματα α) από το 
πρώτο έτος του πολέμου μέχρι και το δέκατο 
και β) από το τέλος του πολέμου μέχρι το έτος 
επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη, είναι 
ενδεικτικός ο Πίναξ 1.

Τις απόψεις των αρχαίων Ελλήνων ιστορικών 
και των σύγχρονων αρχαιολόγων για το έτος 
πτώσης της Τροίας παρουσιάζουν αντιστοί-
χως οι Πίνακες 2 και 3. 

Η αστρονομική χρονολόγηση της πτώσης της 
Τροίας το 1218 π.Χ. είναι πολύ κοντά στον 
μέσο όρο υπολογισμού των αρχαίων συγ-
γραφέων: Δικαιάρχου του Σικελιώτη (1212 
π.Χ.), Πάριου Χρονικού (1208 π.Χ.) και γ) 
Ερατοσθένη (1228 π.Χ.). Παραλλήλως είναι 
και συμβατή με τα αρχαιολογικά ευρήματα της 
Τροίας, χωρίς σφάλμα αβεβαιότητας.

Εν κατακλείδι, στις 6 Ιουνίου του 1218 π.Χ. 
σκοτώθηκε ο Πάτροκλος, υπό την σκιά μιας 
μερικής ηλιακής έκλειψης, και η άλωση 
της Τροίας έγινε μετά ένα περίπου μήνα. Ο 
Οδυσσέας επέστρεψε στην Ιθάκη την 25η 
Οκτωβρίου του 1207 π.Χ. και σκότωσε τους 
μνηστήρες την 30η Οκτωβρίου του 1207 π.Χ., 
υπό την σκιά μιας άλλης μερικής ηλιακής 
έκλειψης. Τα γεγονότα αυτά, σημαντικά καθ’ 
εαυτά, συνδέθηκαν αναπόφευκτα με τα 
αστρονομικά φαινόμενα των δύο εκλείψε-
ων, σύμφωνα με τις δοξασίες εκείνης της 
μακρινής εποχής και παρέμειναν έντονα χα-
ραγμένα στην μνήμη των ανθρώπων ως ένα 
παρελθόν ηρώων, το οποίο προφορικώς και 
εμμέτρως το μετέφεραν από γενιά σε γενιά. 
Ήταν φυσικό επακόλουθο η Μούσα να παρα-
λάβει τους θρύλους και να τους μετατρέψει σε 
επικά ποιήματα. Άλλωστε η επική ποίηση πε-
ριγράφει κατορθώματα ηρώων και γεγονότα, 
που συνέβησαν σε παρελθόντα χρόνο.

 

Εικών 1. Η μερική ηλιακή έκλειψη, 
με κάλυψη κατά 74.7% του ηλιακού 
δίσκου, της 30ης Οκτωβρίου του 1207 
π.Χ., ορατή στον ουρανό των Ιονίων 
Νήσων, οριοθετείται σε περιοχή 
του ουρανού από τους αστερισμούς 
Σκορπιού, του Ζυγού (Χηλές του 
Σκορπιού) και του Οφιούχου την 
οποία δείχνει το ερυθρό βέλος στην 
αριστερή πλευρά της εικόνος.

Εικών 2. Η εμφάνιση της Αφροδίτης 
(Venus) τα χαράματα στον ανατολικό 
ορίζοντα του ουρανού των Ιονίων 
Νήσων την 25η Οκτωβρίου του 1207 
π.Χ. όταν ο Οδυσσέας έφθασε στο 
νησί του. Η Αφροδίτη φαίνεται στην 
δεξιά πλευρά της εικόνος. 

Εικών 3. Η έκλειψη Ηλίου, στην 
Τρωάδα, της 6ης Ιουνίου 1218 π.Χ., με 
κάλυψη του ηλιακού δίσκου 75.2%, 

έγινε σε περιοχή του ουρανού η οποία 
δείχνεται με το ερυθρό βέλος και ορι-
οθετείται από τους αστερισμούς του 
Ταύρου, του Ωρίωνος και της Μεγάλης 
Άρκτου. Εμφανίζεται στην αριστερή 
πλευρά της εικόνας. Αυτοί ακριβώς 
οι αστερισμοί περιγράφονται στην 
δεύτερη ασπίδα του Αχιλλέα!

Εικών 4. Η εμφάνιση της Αφροδίτης 
(Venus), στον ανατολικό ορίζοντα του 
ουρανού της Τροίας, τα χαράματα, της 
9ης Ιουνίου του 1218 π.Χ., τρεις μέρες 
μετά τον θάνατο του Πατρόκλου φαί-
νεται στην δεξιά πλευρά της εικόνος.

Πίναξ 1.  
Χρονολογίες και έτη του Τρωικού Πολέμου 

Χρονολογίες Έτη του Τρωικού 
Πολέμου

1227 – 1226 π.Χ. Πρώτο έτος Τρωικού 
Πολέμου

1218 – 1217 π.Χ. Δέκατο έτος Τρωικού 
Πολέμου

 1208 – 1207 π.Χ.  Εικοστό έτος από 
έναρξη Τρωικού 

Πολέμου, 
Επιστροφή Οδυσσέα 

στην Ιθάκη

Πίναξ 2.  
Οι απόψεις των αρχαίων ιστορικών για την 
χρονολόγηση του Τρωικού Πολέμου

Όνομα συγγραφέως Έτος π.Χ.

Δούρις Σάμιος 1454 ή 1514

Κλείταρχος Αλεξανδρεύς 1274 ή 1334

Τίμαιος Ταυρομενίτης 1274 ή 1334

Ερατοσθένης Αλεξαν-
δρεύς

1184 ή 1228 
ή 1288
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Έφορος Κυμαίος 1189 ή 1249

Φανίας Ερέσιος 1169 ή 1229

Ηρόδοτος Αλικαρνασσεύς περί το 1250

Δικαίαρχος Σικελιώτης 1212

Πάριον Χρονικόν 1208

Σωσίβιος Λάκων 1171

Πίναξ 3. Oι απόψεις των αρχαιολόγων για 
τις γεωαρχαιολογικές ζώνες (στρώματα) 
καταστροφής της Τροίας

Όνομα συγγραφέως Γεω-Αρχαιολογική 
ζώνη (στρώμα)

Η καταστροφή της Τροίας σε 
έτος π.Χ.

C. Nylander Τροία VI Θεωρεί ότι ο Τρωικός πόλεμος 
δεν είναι ιστορικό γεγονός

M. Finley Τροία VI Θεωρεί ότι ο Τρωικός πόλεμος 
δεν είναι ιστορικό γεγονός

W. Dörpfeld Τροία VI περίπου 1250, αλλά μετά την 
μάχη της Kadesh

C. Blegen Τροία VIIa 1270-1240

V. R. d’A. Desborough Τροία VIIa 1230-1250

M. Wood Τροία VI 1250-1260

S. Hiller Τροία VIh 
Τροία VIIa

στο μέσον του 13ου αιώνα 
στο τέλος του 13ου και στην αρχή 

του 12ου αιώνα

G. Mylonas Τροία VIIa περίπου 1200

P. Mountzoy Τροία VIIa 
Τροία VIh

περίπου 1210 
περίπου 1300

M. Korfmann Τροία VIIa / VIIb1 1200 - 1180

S. Hood Τροία VIIb2 10ος αιώνας

Σχεδιάζουμε ξεχωριστά & μοναδικά αντικείμενα για κάθε πελάτη μας.

e-mail: design@paralos.gr  •  τηλ.: +30 210 9680820 

Ξεχωρίστε προσφέροντάς κάτι μονάδικο!

Χειροποίητες προσωποποιημένες δημιουργίες για εταιρικά δώρα, βραβεία και 
αναμνηστικά αγώνων, σχεδιασμένα αποκλειστικά για τις ανάγκες σας από ένα επιτελείο ανθρώπων με 

άποψη και αγάπη για τα διαφορετικά υλικά.
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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, 

Νίκος Κακλαμανάκης, Ρούλα Γαλάνη, Jotun Hellas, 

Μαρίνα Ψυχογυιού, Παντελής Λώλης, Γ. Ξαρλής, 

Αντώνης Κουνάδης, Νίκος Γκομώλης

Φωτογραφίες

Αργύρης Μακρής, Posidonia Cup, Volvo Ocean Race, 

Studio Borlenghi / Rolex, Jotun Hellas, 

Pierrick Contin / St Barth Catacup, 

World Sailing / Sailing Energy, Bogee Tόth, Andrea Lelli,  

Νίκος Αλευρομύτης, Γ. Ξαρλής, 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

Ανοιχτή Θάλασσα
Πιθανό ολυμπιακό άθλημα το 2024

Τζιάνι Ποστιλιόνε 
Επιστροφή στην εθνική κωπηλασίας

Βασιλεία Καραχάλιου 
Χρυσό στα Κανάρια

φωτογραφία εξωφύλλου:  
Πάνος Δημητρακόπουλος / Paralos events & Design 
"Athens Trophy 2017 / ΠΟΙΑΘ"



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




