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Στον ανανεωμένο ιστότοπο www.istioploikoskosmos.gr μπορείτε: 

- Να διαβάσετε κάθε άρθρο των νέων τευχών σε δική του αποκλειστική ιστοσελίδα. 
- Να μοιραστείτε εύκολα άρθρα των νέων τευχών σε κοινωνικά μέσα διαδικτύωσης, email κλπ. 
- Να πλοηγηθείτε μεταξύ σχετικών νέων άρθρων, ανά κατηγορία, αρθρογράφο, τεύχος. 
- Να αναζητήσετε άρθρα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά-κατηγορίες που αντιστοιχούν στην  
 έντυπη έκδοση (απόψεις, ενημερωτικά, διεθνή, τρίγωνο κλπ). 
- Να βρείτε περισσότερο σχετικό περιεχόμενο από το αρχείο παλαιών τεύχων του περιοδικού. 
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ACHILLEOS 8 & LABROU KATSONI STR., 17674 KALLITHEA, ATHENS, GREECE 

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

Email: mail@marantankers.gr 

Efficient Ship Management... 

...in Harmony with Nature! 



«Στη χώρα μας όμως τα αλιευτικά σκάφη όχι μόνο  
αποτελούν θαυμαστά επιτεύγματα της ναυτικής τέχνης αλλά αποτελούν  

και μέρος της ναυτικής μας παράδοσης και της συμβολής  
στους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους...»
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Ανταριασμένη η ψυχή μας από τα πολλά μποφόρ που επικρατούν στο κοινωνικό οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας. Και σα να 
μην έφθαναν αυτά προστέθησαν και οι εκκρεμότητες-κίνδυνοι στα εθνικά μας θέματα.

Εύλογα θα έλεγε κάποιος ότι εδώ ο κόσμος χάνεται και θα συζητάμε τώρα για θέματα ιστιοπλοΐας ή θαλάσσιας παράδοσης; 

Αποδεκτή και λογικότατη η άποψη. Η εναλλακτική λύση είναι να εγκαταλείψουμε κάθε άλλη ενασχόληση και να ασχοληθούμε όλοι 
αρμόδιοι ή όχι με τα φλέγοντα. 

Επειδή όμως πιστεύουμε ότι «έκαστος εφ’ ω ετάχθη» ας μας επιτραπεί να ασχοληθούμε με τα ημέτερα.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραδοσιακών Σκαφών εδώ και δύο δεκαετίες έχει δραστηριοποιηθεί έντονα με το θέμα της επιδότησης 
της απόσυρσης των αλιευτικών σκαφών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση της υπεραλιεύσεως. 
Το φαινόμενο δεν συναντάται μόνον στη χώρα μας αλλά και σε αρκετές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες που επιδίδονται στην αλιεία.

Η μέθοδος που επιλέγηκε είναι η επιδοτούμενη καταστροφή των σκαφών ώστε να μην δύνανται να επαναχρησιμοποιηθούν.  
Στη χώρα μας όμως τα αλιευτικά σκάφη όχι μόνο αποτελούν θαυμαστά επιτεύγματα της ναυτικής τέχνης αλλά αποτελούν και μέρος 
της ναυτικής μας παράδοσης και της συμβολής στους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους. Επομένως είναι απαραίτητο το συ-
ντομότερο δυνατόν να σταματήσει η καταστροφική αυτή τακτική και να βρεθεί κάποια άλλη μέθοδος. 

Ενώνουμε τη φωνή μας με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Παραδοσιακών Σκαφών και ευχόμεθα οι εντατικές προσπάθειες που κάνει, 
όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο περιεχόμενο του ανά χείρας τεύχους, να έχουν αίσιο αποτέλεσμα.

editorial
του Ι. Μαραγκουδάκη / Πρόεδρου Δ.Σ

Μ ' Α Ν Ο Ι Χ Τ Α  Π Α Ν Ι Α
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απόψεις

Ε Π Ι  Τ Ο Υ  Π Ι Ε Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ

Φιλοξενούμε την άποψη της Βούλας Κοζομπόλη, Πρόεδρου του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπι-

ονικών, διότι λίγες ώρες πριν το περιοδικό πάρει τον δρόμο για το τυπογραφείο προέκυψε το 

εξαιρετικά σημαντικό θέμα με την απόφαση του ΣτΕ που κρίνει αντισυνταγματική τη ρύθμιση 

που επιτρέπει την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών σε σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ της προτίμησής 

τους, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων. 

Είναι λυπηρό στη χώρα που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η ολυμπιακή παι-
δεία κάποιοι να θέλουν να βάλουν ταφόπλακα στον ελληνικό αθλητισμό . 

Με την οργή και την αγανάκτηση που με διακατέχει αυτή τη στιγμή, όντας μητέρα δυο παι-
διών και αθλήτρια για πάρα πολλά χρόνια θα ήθελα να θέσω τα παρακάτω ερωτήματα :

1) Ποιο είναι το πρόβλημα αφού οι αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις μπαίνουν καθ ‘  
 υπέρβαση στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και άρα δεν παίρνουν τη θέση κανενός άλλου παιδιού; 

2) Θέλουμε τα παιδιά μας μόνο αθλητές, αλλά αμόρφωτους; Ή δεν θέλουμε καθόλου  
 αθλη-τές; Γιατί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας οδηγεί εκεί με  
 μαθηματική ακρίβεια.

3) Πότε θα σταματήσουμε να καταστρέφουμε ότι καλό μας συμβαίνει ή ότι καλό υπάρχει  
 στη χώρα μας;

4) Προφανώς η απόφαση αυτή πάρθηκε από κάποιους που δυστυχώς δεν έχουν ίχνος  
 ολυμπιακής και αθλητικής παιδείας και καμία σχέση με τον αθλητισμό και τα οφέλη του  
 τόσο στο άνθρωπο όσο και στην κοινωνία. 

ΥΓ. Ας γίνει η απόφαση αυτή αφορμή για άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη διόρθωση της 
κατάφωρης αδικίας εις βάρος των αθλητών και ένταξη του μαθήματος της ολυμπιακής παι-
δείας στα σχολεία μας, μήπως και υπάρξει ελπίδα σ’ αυτή τη χώρα. 

της Βούλας Κοζομπόλη
 

Προέδρου του Συλλόγου  
Ελλήνων Ολυμπιονικών
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Παρασυρμένος από την ορολογία της ηλεκτρονικής μας εποχής, αλλά και από την αγάπη 
μου για τη θάλασσα, είπα σήμερα να ασχοληθώ λιγότερο με το 'surfing' και βγήκα στο 
πέλαγος του Ιστιοπλοϊκού Κόσμου. Διαβάζω: «Ένα παρήγορο σημείο στην εποχή του υλισμού, 
της σκοπιμότητας, του καθημερινού άγχους, της βίας και των ναρκωτικών, είναι η εντυπωσι-
ακή στροφή του ανθρώπου προς τα αθλήματα και τη φυσιολατρία... τα ναυτικά αθλήματα στην 
Ελλάδα ήταν μέχρι πρότινος άγνωστα για τους πολλούς και μόνο μικρές ομάδες ασχολούντο με 
αυτά... Μέσα από τις σελίδες της έκδοσης αυτής ο ΠΟΙΑΘ και οι φίλοι της Ιστιοπλοΐας, θα έχουν 
την ευκαιρία να πληροφορούνται για ότι αφορά τον ναυταθλητικό κόσμο..» 

Τα παραπάνω αποσπάσματα είναι από το editorial του τεύχους αριθμός 1 Μάρτης 1987 
και τα έγραφε ο Γιάννης Μαραγκουδάκης, χαιρετίζοντας την αρχή έκδοσης του περιοδικού. 
Φίλτατε Γιάννη δικαιώθηκες πλήρως! Σήμερα η ιστιοπλοϊκή Ελλάδα πρωταγωνιστεί στον 
κόσμο και το περιοδικό εξελίχτηκε σ’ ένα θαυμάσιο και ελκυστικό έντυπο για όσους 
αγαπάνε το υγρό στοιχείο, την ευγενική άμιλλα και την περιπέτεια! Τι αχαλίνωτη φαντα-
σία έπρεπε να διαθέτει κάποιος για να δεχόταν, τότε που ο Γιάννης έγραφε τα παραπάνω, ότι 
σήμερα τα παιδιά της Ελλάδας θ’ ανέβαιναν στα ψηλότερα ιστιοπλοϊκά βάθρα των Ολυμπια-
κών Αγώνων και των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων, ότι ο Μαραγκουδάκης και εν συνεχεία 
ο Γ.Βασιλόπουλος και Δ.Παλαιολόγος με τα πληρώματά τους θα περνούσαν αγωνιστικά τον 
Ατλαντικό διακρινόμενοι, ότι η Καρίνα και ο Γιώργος Χαράκογλου με το FILIZI, ακολουθώντας 
τα βήματα του Γιώργου Γκρίτζη, θα αρμένιζαν στα νησιά του Ειρηνικού κάνοντας τον γύρο 
του κόσμου, ότι ο Μάρκος Σπυρόπουλος θα ετοιμαζόταν με το 'εξημησαράκι' για το solo 
mini transat και ο Γιώργος Ξαρλής με τη γυναίκα του θα ξεκινούσαν από την Κέρκυρα και θα 
επέστρεφαν εκεί, αφού έκαναν με το ιστιοπλοϊκό τους, τον γύρο της Ευρώπης μέσα από τα 
ποτάμια της! Τα παραπάνω αποτελούν πρόοδο στη ζωή για όσους δεν είναι αντιδραστικοί, 
δεν φοβούνται το καινούργιο και δεν κοιτάζουν μόνο το βάρος των πορτοφολιών τους!

Ας μου επιτραπεί να χαιρετήσω την Καρίνα και τον Γιώργο, να τους ευχηθώ μακροημέρευση 
στον παράδεισο της Γαλλικής Πολυνησίας που ζουν τώρα και να τους πω, ότι τόσο συναρπά-
ζει η αφηγηματικότητα τους, που διαβάζοντας το ημερολόγιό τους, κατέληξα να διαβάζω κι 
εγώ για τις καιρικές συνθήκες της καθημερινότητάς τους!

Σαν υστερόγραφο θέλω να προσθέσω, αλλά και να παρακαλέσω τη συντακτική ομάδα του 
περιοδικού να μην διαγράψει το κείμενο αυτό από σεμνότητα, ότι ο κόσμος της θάλασσας 
πρέπει να ευγνωμονεί και να θαυμάζει τον Μαραγκουδάκη και τη Διοίκηση του ΠΟΙΑΘ για 
τα πολλά που έχουν προσφέρει στον κόσμο που αγαπάει τη θάλασσα, μάλιστα μέσα σ’ ένα 
περιβάλλον δύσκολο και πολλές φορές εχθρικό.

Ενδοσκόπηση 

του Απόστολου Γεωργόπουλου
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απόψεις

Εδώ και πολλά χρόνια που ασχολούμαι με τον χώρο της ιστιοπλοΐας, έχω παρατηρήσει κάτι 
που μου φαίνεται τόσο πολύ προφανές και που όμως ποτέ κανείς δεν το έχει συζητήσει. 
Βλέπω το καλοκαίρι να ναυλώνονται κατά κόρον ιστιοπλοϊκά σκάφη για εβδομαδιαίες 
συνήθως διακοπές. Από οικογένειες, από παρέες ή και από ζευγάρια, με σκοπό να περά-
σουν λίγες αξέχαστες μέρες διακοπών στις μοναδικές συνθήκες της χώρας μας. Δηλαδή, 
ήπιες συνθήκες και μοναδικά μαγευτικά τοπία. Οι περισσότεροι ωστόσο αποφεύγουν να 
κάνουν χρήση των πανιών και κινούνται κυρίως με τη μηχανή. 

Τότε όμως γιατί να νοικιάζουν ιστιοφόρα σκάφη και όχι μηχανοκίνητα, μπορεί να αναρωτη-
θεί κάποιος εύλογα. Μια ματιά στους τιμοκαταλόγους των εταιριών που ναυλώνουν σκάφη 
θα μας λύσει την απορία. Διότι τα μηχανοκίνητα σκάφη με παρόμοιες ικανότητες φιλοξενίας 
με ένα ιστιοφόρο ναυλώνονται σε τιμές πολλαπλάσιες. Και αν προσθέσει κανείς και το 
κόστος καυσίμων, τότε το budget των διακοπών εκτοξεύεται.

Έτσι λοιπόν οι εγχώριοι και εισαγόμενοι τουρίστες προτιμούν να ναυλώσουν ένα ιστιοφόρο 
και να κάνουν τις διακοπές τους. 'Κουβαλώντας' όμως μαζί τους άλμπουρα, καρίνες, εξαρτία 
και ένα σωρό άλλα άχρηστα πράγματα που μάλλον δεν θα χρησιμοποιήσουν και ποτέ. 
Πράγματα που βρίσκονται εκεί μέσα στη μέση και τους 'τρώνε' χώρο και, όπως η καρίνα, 
τους εμποδίζουν να πάνε σε όλες τις παραλίες και τους κόλπους που θέλουν. Επιπλέον οι 
μικρούλες μηχανές των ιστιοπλοϊκών τους έχουν καταδικάσει να πηγαίνουν με μέγιστη 
ταχύτητα γύρω στους 7 κόμβους.

Εδώ λοιπόν δεν είναι ολοφάνερο ότι αν υπήρχε μία κατηγορία σκαφών με τη γάστρα 
ενός ιστιοφόρου, παρόμοια μηχανή, αλλά χωρίς καρίνες, άλμπουρα, πανιά, σχοινιά, 
κλπ. θα ήταν η πιο δημοφιλής επιλογή των τουριστών; Ένα σκάφος που θα ήταν ακόμα 
απλούστερο από το ιστιοφόρο, που δεν θα χρειαζόταν τόσες ενισχύσεις για να υποστηρίζει 
την ιστιοφορία του, ελαφρύτερο, με περισσότερους χώρους και κυρίως οικονομικότερο. 

Όταν η αγορά των ναυλώσεων κινήθηκε προς τα καταμαράν, για κάποιους από τους πα-
ραπάνω λόγους, όπως μικρό βύθισμα, οικονομία στα καύσιμα και μεγάλοι χώροι, εμφα-
νίστηκαν κάποια μηχανοκίνητα μοντέλα που πραγματικά σαν φιλοσοφία ήταν στη σωστή 
κατεύθυνση. Καλύτερη λειτουργικότητα και εκμετάλλευση των χώρων και μεγαλύτερη 
ευελιξία. Το σφάλμα ωστόσο ήταν ότι οι σχεδιαστές τους κινήθηκαν προς την κατεύθυνση 
των μηχανοκίνητων και δυστυχώς των super yacht. Τα έκαναν πολυτελή και τα διαφήμιζαν 
ως super yacht με περισσότερο χώρο στα ίδια πόδια. Άρα και πάλι η φτηνή ναύλωση έμεινε 
χωρίς εναλλακτική. 

Στη boot του 2018 εμφανίστηκαν δειλά – δειλά κάποια πρώτα μοντέλα που αναπτύ-
χθηκαν πάνω σε αυτό το σκεπτικό. Φτηνές, απλές και ελαφριές γάστρες με μικρές μη-
χανές και πολλούς χώρους και όλο το 'πακέτο' σε πολύ χαμηλή τιμή. Σκάφη τα οποία 
με το που τα βλέπεις σκέφτεσαι διακοπές στην Ελλάδα. 

Προσωπικά αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον να δω την ανταπόκριση του κοινού σε αυτή τη 
νέα φιλοσοφία.

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.

Σκάφη για 
Ναύλωση
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του Δημήτρη Χ. Τσελίκα
Πάτρα, Ιανουάριος 2018

Ο ψαράς

Δίχως κατάρτι και πανί,

σαν τον αφήσει η μηχανή,

ποιος τον γλυτώνει!

Μέσ’ στης αντάρας τον τορό,

μαλλί-κουβάρι στο νερό,

τραβά το δίχτυ.

Πέτρα στο στήθος του, βαρειά. 

πέντ-έξη όλη η ψαριά,

στο κακονύχτι.

Δεν είν’ η πρώτη του φορά.

Άγρια τούτα τα νερά,

μα τι να κάνει! 

Πάλι που βγήκε τυχερός.

γύρισε πρύμα ο καιρός 

για το λιμάνι.

Σύνεση θες και σεβασμό 

στης αντριεμένης τον θυμό 

ως να ’μερέψει 

και πάλι σύντροφος πιστή

στην αγκαλιά της την ζεστή,

σε ταξιδέψει. 

Θέριεψε απόψε το κακό!

Πέλαγο, μαύρο ξωτικό, 

Θεού κατάρα.

Στοιχειό το κύμα, αλυχτά.

Τσόφλι η ψαρόβαρκα, ανοιχτά

μέσ’ στην αντάρα. 

Ψαράς και δoιάκι μια γροθιά,

μην τον τραβήξει στα βαθειά

το λυσσομάνι.

Έξω στερηά, όλα καλά.

Κι’ ο ουρανός τόσο ψηλά 

και δεν τον φτάνει.

Το ’πε ο καπετάν-Γιωργής. 

«για το καλό σου, να μην βγεις, 

θάρθει μπουρίνι». 

Μα πώς να φέρει τον γιατρό,

που καίγεται στον πυρετό

τρεις μέρες, «’κείνη!». 

Θεριό τρισάφριστο ορμά. 

μέσ’ στην κουβέρτα του ξερνά,

τονε παγώνει.

Κουράγιο! Φτάνει, δεν αργεί…

Τρέμει σαν φύλλο και ριγεί.

ψυχρό τ’ αγιάζι. 

Τάζει κερί στην Παναγιά, 

νάβρει η «καλή» του την υγειά

και δεν τον νοιάζει.

Έρημη η σκάλα, ούτε ψυχή.

Μέχρις εδώ η αντοχή.

Μα να. πελάτης!

Χρυσό ρολόϊ και γυαλιά.

στο χέρι γάντι, όπως παλιά.

Αριστοκράτης!! 

Στέκει ορθός, παρατηρά…

Βγάζει το γάντι που φορά… 

Κρατά το ψάρι απ’ την ουρά.

«Πόσο;» του λέγει.

«Τόσο, για δες το σπαρταρά»

«Είν’ ακριβά τα ψάρια σου ψαρά»

και φεύγει.

 
Φωτογραφίες: Αννίκα Μπαρμπαρήγου
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Μερική η λύση στην προσπάθεια για τη διάσωση 
παραδοσιακών σκαφών

763 καΐκια καταδικασμένα σε άδικο θάνατο
46 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Ο "Ελληνικός Σύνδεσμος Παραδοσια-
κών Σκαφών" με λύπη σας γνωρίζει ότι η 
καταστροφή των ξύλινων παραδοσιακών 
αλιευτικών σκαφών συνεχίζεται, λόγω 
επιδότησης της απόσυρσης της αλιευτικής 
αδείας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από 
τις αμέσως επόμενες ημέρες αρχίζει νέα 
καταστροφή. Όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η 
απόσυρση η πολιτιστική μας κληρονομιά 
θα θρηνεί 13.785 αλιευτικά ξύλινα κυρίως 
παραδοσιακά σκάφη προς τις χωματερές. 
Σύμφωνα με τα συγκεντρωθέντα στοιχεία ήδη 
εγκρίθηκαν καταστροφές 763 αλιευτι-
κών σκαφών και άλλες 522 αιτήσεις δεν 
προχώρησαν προσωρινά λόγω έλλειψης του 
διαθέσιμου ποσού για τις υπόλοιπες κατα-

στροφές. Όμως δεν έγινε κανένας έλεγχος 
για να διαπιστωθεί η πολιτιστική αξία των 
σκαφών που θα καταστραφούν από το κράτος, 
που κόπτεται για την πολιτιστική του ευαισθη-
σία. Οι προφορικές διαβεβαιώσεις σύσσωμου 
του πολιτικού κόσμου της Ελλάδος ότι «κάτι 
καλό» θα γίνει για την μη συνέχιση της κατα-
στροφής των ξύλινων αλιευτικών σκαφών 
ήταν απλά μια εξαγγελία για τη συσκότιση της 
υποθέσεως. Η αναλγησία που επιδεικνύει το 
Υπουργείο Αγροτικής (δήθεν) Ανάπτυξης είναι 
εξοργιστική. Όσοι αγαπούν την παράδοση της 
ελληνικής ναυπηγικής χειροποίητης τέχνης, 
των Ελλήνων καραβομαραγκών, πρέπει να 
συστρατευθούν για την αποτροπή αυτής της 
επαίσχυντης καταστροφής. Το Υπουργείο 

Πολιτισμού παρακαλείται για τις δικές του κατ’ 
αρμοδιότητα ενέργειες, ώστε η διάσωση αξι-
όλογων παραδοσιακών ξύλινων αλιευτικών 
σκαφών, να μην μείνει γράμμα άνευ λόγου και 
ουσίας. Ο Σύνδεσμος μας από πολλών ετών 
έχει προτείνει αντί της καταστροφής τους, την 
αλλαγή χρήσης των αλιευτικών σκαφών σε 
ιδιωτικά ή επαγγελματικά σκάφη αναψυχής με 
αγορά τους μέσω της διαδικασίας εκποίηση 
τους μέσω του ΟΔΔΥ προς κάθε Έλληνα η 
αλλοδαπό φίλο της ελληνικής παραδοσιακής 
χειροποίητης ναυπηγικής τέχνης. Απαιτούμε 
την έμπρακτη πολιτιστική ευαισθησία της 
ελληνικής κυβέρνησης.

Αν θέλουν μπορούν, έστω και τώρα, να δοθεί 
η δίκαια και σωστή λύση. 

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραδοσια-
κών Σκαφών από το έτος 1999 έχει κάνει 
σημαία του, την καταγγελία της άδικης και 
βάρβαρης καταστροφής των ξύλινων πα-
ραδοσιακών αλιευτικών σκαφών. Τα μέλη 
του συνδέσμου, που συνεχώς αυξάνονται, 
επιμένουν να μην υποστέλλουν τη σημαία 
αυτή, κατά της απαράδεκτης ευρωπαϊκής 
οδηγίας η οποία θίγει βάναυσα την πολιτι-
στική μας κληρονομιά με αποτέλεσμα την 
ολοκληρωτική καταστροφή χιλιάδων ξύλι-
νων αλιευτικών παραδοσιακών σκαφών. 

Η προηγούμενη ανακοίνωση μας προς τα 
ΜΜΕ για το θέμα έλαβε τη δέουσα προ-
σοχή του κοινού και υπό την πίεση κυρίως 
των δημοσιογράφων και πλήθους απλών 
ανθρώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
αναδείχθηκε ως ένα ‘σοβαρότατο διαχρο-
νικά συνεχιζόμενο εθνικό έγκλημα’. Ευχα-
ριστούμε από καρδιάς τους δημοσιογράφους 
του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και της 
τηλεοράσεως για τη βοήθειά τους αυτή να 
αναδειχθεί και να σωθεί η χειροποίητη ιστο-
ρική μας παραδοσιακή τέχνη, που χάνεται 
ανεπιστρεπτί από τα βανδαλιστικά δρώμενα 
της χώρας μας. Η συζήτηση του προέδρου 
του συνδέσμου μας και η συνάντηση του 
προεδρείου μας με τους αρμόδιους των 
Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Πο-
λιτισμού μετά από πρωτοβουλία και υπό 
την προεδρία του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης κύριου Αποστόλου υπήρξε, 
θέλουμε να πιστεύουμε, καταλυτική για 

την επιτέλους ανεύρεση μιας μερικής 
έστω λύσεως του προβλήματος αυτού, γι’ 
αυτό και ευχαριστούμε τον κύριο υπουργό 
για την ευαισθησία του. Η ανακοίνωση σε 
άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών 
του κύριου Αποστόλου της μερικής λύσης 
στο πρόβλημα είναι στη σωστή κατεύθυν-
ση, έστω κι αν απέφυγε να γνωρίσει μέσω 
της δημοσίευσής του, ότι ο σύνδεσμος μας 
συμμετείχε ενεργά με ικανές προτάσεις 
για την επίλυση του προβλήματος. Ήταν για 
πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια μια σωστή 
κίνηση από κυβερνητικής πλευράς αφού 
είδαμε ελάχιστο φως στο σκοτεινό μέχρι 
σήμερα τούνελ των συναρμοδίων δημοσί-
ων υπηρεσιών. Ίσως, ο αγώνας μας αρχίζει 
επιτέλους να δικαιώνεται. Θα σας ενημερώ-
σουμε για τις τυχόν περαιτέρω εξελίξεις του 
θέματος, στοχεύοντας κυρίως στην αφύ-
πνιση της ευαισθησίας, της αγάπης και 
του καθήκοντος όλων ανεξαιρέτως των 
Ελλήνων ευρωβουλευτών για να υπάρξει 
η απαραίτητη αλλαγή του θεσμικού πλαι-
σίου (κοινοτική οδηγία 508/2014 άρθρο 34 
παράγραφος 6β) για τη ‘στήριξη’ που μπορεί 
να γίνει αποκλειστικά και μόνο με την αλλαγή 
χρήσης του αλιευτικού σκάφους και βεβαίως 
ουδέποτε με τη διάλυσή του.

Ο δρόμος μας όμως είναι ακόμη μακρύς και 
οι στόχοι αρκετοί: όπως η ίδρυση σχολών 
καραβομαραγκών, παραδοσιακής ιστι-
οπλοΐας, η σύσταση πλωτών μουσείων 
παραδοσιακών σκαφών όπως η συνέχιση 

της λειτουργίας των παραδοσιακών καρ-
νάγιων και η νόμιμη αδειοδότησή τους. 
Είναι επίσης η αναβίωση των ναυτιλιακών 
και παραναυτιλιακών παραδοσιακών 
επαγγελμάτων στον χώρο, με τη στήριξη 
βεβαίως του Υπουργείου Οικονομίας και Ανά-
πτυξης για ένταξη όλων των ανωτέρω, στο 
ισχύον ΕΣΠΑ (για την επισκευή, μετασκευή, 
αλλαγή χρήσης, συντήρηση και κατασκευή 
ξύλινων ελληνικών παραδοσιακών σκαφών 
και της ανελλιπούς λειτουργίας των παρα-
δοσιακών καρνάγιων). Εφικτές προτάσεις 
υπάρχουν, συνολική πολιτική βούληση 
χρειάζεται. Καλωσορίζουμε τις ωραίες και 
υλοποιήσιμες προτάσεις του δημάρχου 
Πειραιά κύριου Ιωάννη Μώραλη και της 
ομάδας εργασίας υπό του κύριου Πέτρου 
Κόκκαλη· είναι σωστές, δίκαιες και αναπτυ-
ξιακές όπως ειδικότερα θα ανακοινωθούν 
συντομότατα από αυτούς.

Εν αναμονή λοιπόν.
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Ναυταθλητικός Όμιλος Ειρήνης - 
Φιλίας
Μετά τις αρχαιρεσίες της 25ης Φεβρουαρίου 2018, συγκροτήθηκαν 
σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τα λοιπά Όργανα του  
ΝΑΟΕΦ, ως εξής:

Ναυταθλητικός  Όμιλος Δελφινάριο
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΔ που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 11ης Φεβρουαρίου 2018, έχει την εξής σύνθεση:

Έφορος Ιστιοπλοΐας  Αρτέμιος Λημναίος

Έφορος Καναλιού-Λιμανιού  Γεώργιος Στεφανίδης

Έφορος Υλικού   Σπυρίδων Δρακόπουλος

Μέλη   Εμμανουήλ Τζανιδάκης

   Χρήστος Ντάτσης

Πρόεδρος   Αναστάσιος Γκατζέλης

Αντιπρόεδρος   Γεωργακόπουλος Δημοσθένης

Γεν. Γραμματέας   Βασίλειος Τσελέντης

Ειδ. Γραμματέας   Κων/νος Λόης 

Ταμίας   Ευστάθιος Παυλάντης

Γενικός Έφορος   Μιχαήλ Θεοφυλακτίδης

Πρόεδρος   Σαμαρτζής Ιωάννης

Αντιπρόεδρος   Μπεζεριάνος Αλέξανδρος

Γεν. Γραμματέας   Γαλάτης Χρήστος

Ειδ. Γραμματέας   Χρηστάρας Αλέξανδρος

Ταμίας   Στάμου Σωτήριος

'Εφορος Ανοικτής Θάλασσας Κουτσουβέλης Διονύσιος

'Εφορος Λιμένος  Μπάμπουρας Ιωάννης 

'Εφ. Δημοσίων Σχέσεων  Καρδαράς Κών/νος

'Εφορος Υλικού   Κουρμπέτης Κών/νος

Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος 
Περάματος
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΑΟΠ όπως προέκυ-
ψε κατά την αναδιάρθρωσή του στις 14/02/2018:

Πρόεδρος   Φερεκιάδης Στέφανος

Αντιπρόεδρος   Ιατρόπουλος Αλέξανδρος

Γεν. Γραμματέας   Δουλαβέρης Δημήτριος

Αν. Γεν. Γραμματέας  Βαλσαμάκης Αρτέμιος

Ταμίας   Νομικός Νικόλαος

Αν. Ταμίας   Κουμιώτη Άντζελα

Αρχ.Αθλητ.Τμημάτων  Κοτσογιάννης Ηλίας

Μέλη   Mπάμπαλης Σταύρος

   Παπαδημητρίου Δημήτριος

Ν έ α  Δ ι ο ι κ η τ ι κ ά  Σ υ μ β ο ύ λ ι α
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Ποσειδώνια 2018: 
η έκθεση και η δυναμική των Posidonia Games

Μόλις λίγους μήνες πριν από την 
έναρξη της μεγαλύτερης διεθνούς 
ναυτιλιακής έκθεσης στις 4 Ιουνί-
ου, τα Ποσειδώνια 2018 οδεύουν 
ολοταχώς για ρεκόρ συμμετοχών, 
με τις κρατήσεις για εκθεσιακό 
χώρο να είναι αυξημένες ήδη 
κατά 10% σε σύγκριση με την 
προηγούμενη έκθεση και ποσοστό 
άνω του 90% του εκθεσιακού 
χώρου να έχει ήδη δεσμευτεί. Οι 
διοργανωτές προβλέπουν ότι πε-
ρισσότερες από 1.850 εταιρείες 
θα παρουσιάσουν τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες τους στη φετινή 
διοργάνωση και οι επισκέπτες θα 
ξεπεράσουν τους 22.000.

«Η δυναμική των Ποσειδωνίων απορ-
ρέει από την ποιότητα και το κύρος των 
εκθετών και των επισκεπτών της, οι οποίοι 
κάθε δύο χρόνια αφιερώνουν σημαντικούς 
πόρους, πολύτιμο χρόνο και ανθρώπι-
νο δυναμικό προκειμένου να συμμετέ-
χουν σε αυτή την έκθεση-ορόσημο που 
συγκεντρώνει το σύνολο της παγκόσμιας 
ναυτιλιακής βιομηχανίας», δήλωσε ο κ. 
Θεόδωρος Βώκος, Εκτελεστικός Διευθυντής 
των Εκθέσεων Ποσειδώνια Α.Ε, διοργανωτή 
της διετούς έκθεσης.

«Κύριος πόλος έλξης σε κάθε έκθεση των 
Ποσειδωνίων παραμένει η ισχυρή παρου-
σία της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, 
η οποία ηγείται της παγκόσμιας ναυπη-
γικής δραστηριότητας, με 61 ελληνικές 
εταιρείες να έχουν παραγγείλει πλοία συ-
νολικής αξίας περίπου 16 δισ. δολαρίων», 
συμπλήρωσε ο κ. Βώκος.

Για ακόμα μια φορά, το πρόγραμμα της έκθε-
σης περιλαμβάνει πολλές επιπλέον ευκαιρίες 
δικτύωσης με βασικότερες αυτές που δημιουρ-
γούνται στο πλαίσιο των Posidonia Games, 
των αθλητικών αγώνων που εγκαινιάζουν 
την εβδομάδα των Ποσειδωνίων και απευ-
θύνονται σε στελέχη της ελληνικής και 
παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Τα Posidonia Games 2018 θα καλωσορίσουν 
περισσότερα από 2.500 στελέχη της ναυ-
τιλίας μόλις λίγες ημέρες πριν τα επίσημα 
εγκαίνια της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την επιμήκυν-
ση της εβδομάδας των Ποσειδωνίων, με 
ανάλογα οφέλη για την οικονομία της χώρας 
από έξτρα έσοδα διαμονής, μετακινήσεων, 
διοργάνωσης events, catering services κ.α.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Παρα-
σκευή 1 Ιουνίου με τον ιστιοπλοϊκό αγώνα 
Posidonia Cup που θα γίνει για 9η συνε-
χόμενη φορά στα καταγάλανα νερά του 
Φαληρικού όρμου. Το Posidonia Cup είναι το 
παλαιότερο αθλητικό event στην agenda των 
Ποσειδωνίων και φέτος αναμένεται να φιλοξε-
νήσει περίπου 600 έμπειρους ιστιοπλόους 
και πάνω από 50 σκάφη που θα αγωνιστούν 
στις κατηγορίες Standard, Performance, 
Superyachts, και Classic yachts. Οι εται-
ρείες Lalizas, Jotun και Aria Fine Catering 
είναι φέτος χορηγοί του Posidonia Cup, ενώ 
υποστηρικτές είναι οι ABS, D. Koronakis SA, 
ShipMedical Ltd και G4S Telematix.

Την Κυριακή 3 Ιουνίου, 1.500 δρομείς 
θα συγκεντρωθούν στο Δημοτικό Θέατρο 
Πειραιά από όπου θα εκκινήσει ο αγώνας 
δρόμου Posidonia Running Event σε μια 
κυκλική διαδρομή 5χλμ. Το event αυτό θα 
πραγματοποιηθεί για δεύτερη χρονιά, αφού 
το 2016 που εγκαινιάστηκε γνώρισε ιδιαί-
τερα μεγάλη απήχηση ανάμεσα σε εταιρείες 
και στελέχη του κλάδου που έτρεξαν στους 
δρόμους του Πειραιά. Το Posidonia Running 
Event υποστηρίζει ως χρυσός χορηγός η 
DNV GL και ως χορηγός η Empire Navigation.

Την ίδια ημέρα, ακόμα 100 άτομα θα δο-
κιμάσουν τις δυνάμεις τους στο τουρνουά 
γκολφ Posidonia Golf Tournament στη 

Γλυφάδα, που διοργανώνεται από το 2012 
με αποκλειστικούς χορηγούς δυο μεγάλες 
ναυτιλιακές εταιρείες, τη Thenamaris και την 
Costamare. Τη διοργάνωση του τουρνουά 
στηρίζει με την τεχνογνωσία της για ακόμα 
μια χρονιά το Costa Navarino.

Επίσης την Κυριακή 3 Ιουνίου, επιπλέον 
280 στελέχη της ναυτιλίας θα λάβουν μέ-
ρος στο Posidonia Shipsoccer Tournament, 
ένα τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5 στο οποίο 
λαμβάνουν μέρος 28 ελληνικές και ξένες 
ναυτιλιακές εταιρείες. Η Swift Marine είναι 
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χορηγός στο 
Posidonia Shipsoccer Tournament.

Εκτός από τις ευκαιρίες δικτύωσης σε ένα 
πιο χαλαρό περιβάλλον πριν ξεκινήσει η 
πολυάσχολη εβδομάδα των Ποσειδωνίων, 
είναι σημαντικό να τονισθεί ότι τα έσοδα από 
τα Posidonia Games διατίθενται για καλό 
σκοπό και στηρίζουν εκπαιδευτικές και 
ανθρωπιστικές προσπάθειες συνεργαζό-
μενων οργανισμών και ΜΚΟ. Ένας από τους 
οργανισμούς αυτούς είναι η Κοινωφελής 
Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά, αφού μέρος 
των εσόδων από το Posidonia Running Event 
αξιοποιούνται για να στηρίξουν το έργο της. 
Αντίστοιχα, τα έσοδα από το Posidonia Cup 
ενισχύουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
του ΠΟΙΑΘ και στηρίζουν την προώθηση της 
ιστιοπλοΐας στην Ελλάδα.

Οι εγγραφές είναι ακόμα ανοικτές στην 
ιστοσελίδα των Ποσειδωνίων, το οποίο πε-
ριλαμβάνει και περισσότερες πληροφορίες 
για κάθε ένα από τα αθλητικά γεγονότα.

www.posidonia-events.com
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Προσφορά γνώσεων από τη  
Jotun HELLAS

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε εκπαι-
δευτικό σεμινάριο με θέμα τα ναυ-
τιλιακά χρώματα, που οργάνωσε 
η Jotun Hellaς και το οποίο παρα-
κολουθήσαν περισσότεροι από 80 
φοιτητές της Ναυτικής Ακαδημίας 
της Ύδρας (ΑΕΝ/Π/ΥΔΡΑΣ).

Στο σεμινάριο δίδαξε ο χημικός μηχανικός 
στέλεχος της Jotun Hellas Δημήτριος 
Σακκαλόγλου και οι συμμετέχοντες έδειξαν 
μια εξαιρετικά θετική ανταπόκριση στο να 
αφομοιώσουν τις γνώσεις για τις νέες τεχνο-
λογίες. Αναλυτικά οι φοιτητές ενημερώθηκαν 
για τις τεχνολογίες στον τομέα των χρω-
μάτων, την προετοιμασία των επιφανειών 
που θα βαφτούν, τη σωστή εφαρμογή όλων 
των υλικών, την αποθήκευση καθώς τους 
κανόνες ασφαλείας, αλλά και τις προκλή-
σεις που αντιμετωπίζουμε σε περίπτωση 
συντήρησης εν πλω.

Οι μαθητές της σχολής της Ύδρας, είχαν διάθε-
ση για γνώση και 'ρουφήξαν' κάθε δυνατή πλη-
ροφορία που μπορούσαν ώστε να αποσπάσουν 
από τους ειδικούς της Jotun Hellas, οι οποίοι 
τους μετάφεραν με υπομονή πληροφορίες και 
γνώσεις από τα εργαστήρια της εταιρείας σε 
όλο τον κόσμο καθώς και τις τελευταίες εξελί-
ξεις από τα τμήματα ανάπτυξης χρωμάτων.

Αναφορικά με το σεμινάριο, ο κύριος Ζαρο-
γιάννης Δημήτριος (Marine GKA Mng) τόνισε 
ότι η Jotun Hellas δίνει μεγάλή σημασία 
στη συνεχή επιμόρφωση των συνεργατών 
της σε όλα τα επίπεδα. Όμως το συγκεκριμέ-
νο σεμινάριο ήταν χαρά και τιμή των στελεχών 
της Jotun Hellas που έγιναν μέρος της 'εκπαί-
δευσης' των μελλοντικών Ελλήνων αξιωμα-
τικών οι οποίοι θα επανδρώσουν με τη σειρά 
τους σημαντικές θέσεις στον χώρο της ναυτιλί-
ας. Στο τέλος δε, σε αναγνώριση της προσφο-
ράς της Jotun Hellas για την υποστήριξη της 
ΕΑΝ/Π/ΥΔΡΑΣ, ο διοικητής της αντιπλοίαρχος 
Λ.Σ Ευαγγελος Δανόπουλος, παρέδωσε 
ευχαριστήρια αναμνηστική πλακέτα.

jotun.com
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Τιμήθηκε ο προπονητής του 
Π.Ο.Ι.Α.Θ. Μάκης Καπότσης

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία κατόπιν εισηγήσεως του Πα-
νελληνίου Συνδέσμου Προπονητών Ιστιοπλοΐας (ΠΑΣΠΙ) τίμησε στην 
ετήσια εκδήλωση της στο Μουσείο Μπενάκη τον προπονητή του Πανελ-
ληνίου Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) Μάκη Καπότση 
ως τον καλύτερο προπονητή της χρονιάς στην ανοικτή θάλασσα.

BOAT OF THE YEAR: Chris-Craft Calypso 30

Νέο Audi A6:  
η Audi συρρίκνωσε το A8!

Το βραβείο ‘ΣΚΑΦΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ’ (Boat 
of the Year) απονεμήθηκε στο Chris-Craft 
Calypso 30 από το Motor Boat & Yachting 
στο Λονδίνο. Όλα τα υποψήφια σκάφη κρί-
θηκαν για τη σχεδίαση τους & τις δυνατότητες 
τους, ενώ όλα – συμπεριλαμβανόμενου και 
του Chris-Craft Calypso 30 – δοκιμάστηκαν 
εκτενώς και στη θάλασσα. Οι κριτές πριν 
παραδώσουν το βραβείο, δήλωσαν για το 
Chris-Craft Calypso 30: «Ο φετινός νικητής 
συνδυάζει υψηλές επιδόσεις που επιτυγχά-
νοντας αβίαστα, και παγκοσμίου επιπέδου 
ποιότητα κατασκευής σε ένα εκπληκτικά 
πρακτικό αλλά και άψογο στιλιστικά πακέτο».

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ 
επικοινωνήστε: Praxis Yachts,  
Τηλ.: 210 89 83185, 6944315860 
email: info@praxisyachts.gr

Με την παρουσίαση του νέου Α6, η Audi 
στοχεύει κατευθείαν στην κορυφή της κατη-
γορίας, μεταφέροντας αυτούσια όλη την τε-
χνολογία του Α8 στην κατηγορία Business.

•	 Νέα	στάνταρντ	οδηγικής	απόλαυσης	και	 
 άνεσης, με σύστημα δυναμικής τετραδιεύ- 
 θυνσης 
•	 Το	κορυφαίο	στον	κόσμο	εσωτερικό	με	 
 πλήρη ψηφιοποίηση όλων των συστημά-- 
 των μέσω δύο οθονών αφής στην κεντρική  
 κονσόλα, που προσφέρουν απτική και  
 ηχητική ανάδραση.

•	 Για πρώτη φορά στην κατηγορία mild-hybrid  
 τεχνολογία σε όλη την γκάμα κινητήρων. 
•	 Κορυφαία	τεχνολογία	LED	φωτισμού	απο- 
 γειώνει ένα δυναμικό, σπορ design.

Παρουσιάζοντας την 8η γενιά του επιτυχημέ-
νου μεγάλου της σεντάν, η Audi κάνει προσιτή 
την τεχνολογία του Α8, της μεγάλης ναυαρχί-
δας και κορυφαίου τεχνολογικά σεντάν της, 
σε πιο ευρύ κοινό. Το ολοκαίνουργιο Audi 
A6 θέτει νέα στάνταρντς στην κατηγορία 
του, με κορυφαία τεχνολογία, από σύστημα 
δυναμικής τετραδιεύθυνσης έως mild-hybrid 

υλοποίηση, ενώ παράλληλα οι εκτεταμένες 
δυνατότητες διασύνδεσης και τα συστήματα 
ασφάλειας και υποβοήθησης που έχει στη 
διάθεσή του ο οδηγός, το τοποθετούν πολύ 
πάνω από οποιοδήποτε ανταγωνισμό. 
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Η Groupama Ασφαλιστική και το 2018 
δίπλα στον παγκόσμιο πρωταθλητή 
ιστιοπλοΐας Δημήτρη Παπαδημητρίου

Η LALIZAS για ακόμα μία 
χρονιά στο Posidonia Cup 2018! 

Η Groupama Ασφαλιστική συνεχίζει να 
είναι υπερήφανος χορηγός του αθλητή του 
Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης Δημήτρη 
Παπαδημητρίου, συμβάλλοντας και φέτος 
στην επίτευξη των στόχων του πολυνίκη 
ιστιοπλόου, τόσο στον ελληνικό, όσο και στον 
διεθνή αθλητικό χώρο.

Η εταιρία παραμένει δίπλα στον Δημήτρη Πα-
παδημητρίου, στην προσπάθεια του να χαρίσει 

ξανά μεγάλες νίκες στον σύλλογό του και στη 
χώρα μας. Κατά την περσινή χρονιά, ο νεαρός 
Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ιστιοπλοΐας 
προσέθεσε πολύ σημαντικές διακρίσεις στο 
ενεργητικό του, με αποκορύφωμα τις χρυσές 
πρωτιές στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα 
Ιστιοπλοΐας στην Τουρκία και στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Laser U19 στην Ολλανδία, κά-
νοντας υπερήφανη την Groupama Ασφαλιστι-
κή για την έμπρακτη στήριξή της στον αγώνα 
του τα τελευταία δύο χρόνια.

Η Groupama Ασφαλιστική, με την Groupama 
Ασφαλιστική Sailing Team, στέκεται σε 
δύσκολους καιρούς στο πλευρό των αθλητών 
που, με προσωπικές θυσίες και σκληρή 
δουλειά, προσπαθούν να κατακτήσουν την 
κορυφή. Άλλωστε, η προσήλωση στον στόχο 
και η συστηματική και επίμονη προσπάθεια 
αποτελούν αξίες και της ίδιας της εταιρίας.

Με ένα φαντασμαγορικό τρόπο θα δοθεί η 
επίσημη εκκίνηση στα Posidonia 2018, κα-
θώς και φέτος διοργανώνεται το Posidonia 
Cup Sailing Race. 

Την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018 η 
LALIZAS θα βρίσκεται ως χορηγός στο event 
που αποτελεί προάγγελο της μεγαλύτερης 
έκθεσης του ναυτιλιακού κλάδου που διοργα-
νώνεται στην Ελλάδα, των Posidonia 2018. 

Στηρίζοντας το event ο Όμιλος θα συμμετέχει 
στο Posidonia Cup Yacht Race, επιδιώ-
κοντας για ακόμα μία φορά να έχει μία πολύ 
καλή παρουσία. 

Στα Posidonia, που θα διεξαχθούν στη 
συνέχεια μεταξύ 4 και 8 Ιουνίου στο Athens 
Metropolitan Expo, η LALIZAS θα συμμετέχει 
με περίπτερο 22 τετραγωνικών μέτρων 
(Hall 4, stand 136) στο οποίο οι επισκέπτες 
θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν όλα 
τα προϊόντα της εταιρείας και παράλληλα το 

εξειδικευμένο προσωπικό του 
Ομίλου θα παρέχει αναλυτική 
ενημέρωση και περαιτέρω πλη-
ροφορίες. 

Η LALIZAS είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους πολυεθνικούς 
ομίλους που δραστηριοποιεί-
ται στον ναυτιλιακό τομέα για 
περισσότερα από 35 χρόνια, παράγοντας 
προϊόντα υψηλής ποιότητας. Το 2012 ο 
Όμιλος ακολουθώντας το επιχειρηματικό του 
πλάνο, πρόσθεσε στο δυναμικό του 4 από 
τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα τους, 
τις: LOFRANS, MAX POWER, NUOVA RADE 
και OCEAN, δημιουργώντας παράλληλα μία 
τεράστια γκάμα προϊόντων. 

Επιπλέον, έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο 
δίκτυο διανομής με 7 υποκαταστήματα, 
6 Franchises και 5 κέντρα εφοδιασμού 
σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αφρική, 

έχοντας κατορθώσει με αυτόν τον τρόπο να 
έχει παρουσία σε 129 χώρες σε ολόκληρο 
τον κόσμο και να απασχολεί περίπου 550 
υπαλλήλους. Μέσα στους χαλεπούς οικονο-
μικούς καιρούς, η LALIZAS επένδυσε στις 
καλύτερες τεχνολογίες για τη δημιουργία των 
προϊόντων της και βέβαια στο πλήρως αφο-
σιωμένο και εξειδικευμένο προσωπικό της 
που αποτελεί τη βάση για τη μεγάλη εξέλιξη 
του Ομίλου. 

www.lalizas.com  
posidonia-events.com
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Διάγραμμα κανόνων  
αγώνων ιστιοπλοΐας
Ένα πολύ χρηστικό 'εργαλείο' για 
όσους ασχολούνται κυρίως με την 
ιστιοπλοΐα τριγώνου αλλά και την 
ανοιχτή θάλασσα, απέδωσε στην 
ελληνική γλώσσα ο εθνικός κριτής 
(NJ) Βασίλης Πηγάδας από τον 
Ναυτικό Ομιλο Δήμου Παγγαίου.

Το διάγραμμα κανόνων ιστιοπλοΐας 
που κυκλοφορεί σε αρκετές γλώσσες 
ανά τον κόσμο και μεταφράστηκε στα 
ελληνικά, αποτυπώνει με πολύ έξυπνο 
τρόπο τους σημαντικότερους κανόνες 
και το σημείο που εφαρμόζονται κατά 
τη διάρκεια των αγώνων. Το διάγραμ-
μα αυτό σε συνάρτηση με το βιβλίο 
κανονισμών της World Sailing 
2017 – 2020, το οποίο υπάρχει 
ήδη μεταφρασμένο στα Ελληνικά, 
δίνει τη δυνατότητα στον αγωνιζό-
μενο να αποκτήσει μία αρκετά πιο 
ρεαλιστική εικόνα για τους κανονι-
σμούς και τα σημεία που έχουν ισχύ 
ή εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια 

μίας ιστιοδρομίας. Επίσης πολύ ση-
μαντικό στοιχείο του σχεδιαγράμματος 
είναι η αναφορά του κανονισμού, που 
θα βοηθήσεις τους αγωνιζομένους 
τόσο στην κατάθεση των εντάσεων 
τους, όσο και στην ευκολότερη ανά-
γνωση του κανονισμού από το βιβλίο 
της World Sailing. 

Το περιοδικό μας αναγνωρίζοντας 
την εξαιρετική δουλειά του Βασί-
λη Πηγάδα και τη χρησιμότητα του 
συγκεκριμένου σχεδιαγράμματος το 
δημοσιεύει στην εσωτερική σελίδα 
του Οπισθόφυλλού του έτσι ώστε 
να είναι εύκολο να αποκοπεί από το 
περιοδικό και να χρησιμοποιηθεί για 
τον λόγο για τον οποίο σχεδιάστηκε 

Οι κανονισμοί ιστιοδρομιών είναι η 
βάση του αθλήματος της ιστιοπλοΐας 
και όσο καλύτερα και σωστότερα χρη-
σιμοποιούνται από τους αγωνιζόμε-
νους τόσο ομορφότεροι και καλύτεροι 
είναι οι αγώνες που όλοι συμμετέχουν

αγγελίες

Τιμή: 12.000 euro
Επικοινωνία:  Ντέμπορα Κρίγκερ - 6944 308 024 / 210 9859004

Τιμή: 2.800 euro
Επικοινωνία:  nikosritsos@msn.com

•	 ORC	International	Certificate
•	 OUTBOARD	25	MARINER	ENGINE	
•	 2	ANCHORS
•	 NUMBER	1	FURLING	QUANTUM	 
 GENOA

•	 NUMBER	3	GIB	SAIL
•	 QUANTUM	MAIL	SAIL
•	 SPINNACKER
•	 1	DRIFTER	
•	 ALUMINIUM	SPINNACKER	POLE	
•	 TACKTICK	wireless	wind	indicator
•	 RAYMARINE	49E	VHF
•	 GARMIN	GPS	276C
•	 LIFE	RAFT	6	PERSONS
•	 7	ADULT	LIFE	JACKETS	AND	 
 1 CHILD
•	 SONY	BLUETOOTH	RADIO	/	 
 CD PLAYER

Πωλείται Laser του 2010 σε αρίστη 
κατάσταση, με 2 άνω άλμπουρα, 
2 αγωνιστικά πανιά Radial το ένα 
τελείως αχρησιμοποίητο, αγωνι-
στικό καρενοτίμονο και original 
τρέιλερ. Έχει πέσει στο νερό πολύ 
λίγες φορές. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ 
(MONOHULL SLOOP MASTHEAD RIG - 28 FT. / 1.4 DRAFT)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LASER
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ATHENS TROPHY 2018
Ο τεχνικός αγώνας του Σαρωνικού

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο ΠΟΙΑΘ και ο ΝΟΕ 
ενώνουν τις δυνάμεις τους για να διοργανώσουν από 
κοινού το 9ο Athens Trophy, που θα διεξαχθεί τα 
δύο πρώτα Σαββατοκύριακα του Μαΐου. 

Στα γνώριμα για τους περισσότερους νερά του Σαρωνικού στις 5 & 6 
και στις 12 & 13 Μαΐου θα στηθούν σημαδούρες ως να διεξαχθούν 
ιστιοδρομίες Όρτσα – Πρύμα για τα σκάφη κατηγορία ORC i και Orc 
Club που θα λάβουν μέρος στον αγώνα. 

Οι αγώνες δεξιοτεχνίας όπως το Athens Trophy στους οποίους δίνει ιδι-
αίτερη έμφαση ο ΠΟΙΑΘ είναι απαιτητικοί για τα πληρώματα που πρέπει 

να έχουν προπονηθεί για τέτοιου είδους ιστιοδρομίες, αλλά ταυτόχρονά 
απαιτούν γνώσεις τακτικής ιστιοπλοΐας τριγώνου καθώς και κανονισμών 
αφού τα σκάφη αγωνίζονται σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους. Όλα 
τα προαναφερθέντα όπως και ο σκληρός συναγωνισμός πλώρη με 
πλώρη είναι που κάνουν το Athens Trophy έναν από του πιο ενδιαφέρο-
ντες αγώνες του αγωνιστικού προγράμματος του Σαρωνικού.

Ραντεβού λοιπόν στο 9o Athens Trophy που θα βοηθήσει τα προπο-
νημένα και ικανά πληρώματα τα αναδείξουν τις ικανότητές τους και να 
ανεβούν στο βάθρο των νικητών. 

Για πληροφορίες συμμετοχής στο www.horc.gr και στην γραμμα-
τεία του ΠΟΙΑΘ.

 
Φωτογραφία: Νίκος Αλευρομύτης
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Η HELMEPA υποδέχεται τα νέα μέλη της,  
τη Royal Caribbean Cruises Ltd και πλοία της

Εκδήλωση Κοπής Πίτας της HELMEPA 

Παρουσία των Μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, του Προέδρου της Training 
Committee, του Προέδρου των Ορκωτών 
Λογιστών Moore Stephens και του προ-
σωπικού της Γραμματείας της HELMEPA, 
ο Πρόεδρος Δρ. Γ. Γράτσος 'έκοψε' την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα, την Τετάρτη 31 
Ιανουαρίου, στα γραφεία της. Οι τυχε-
ροί που μοιράστηκαν το 'φλουρί' ήταν οι 
πλοίαρχοι Ε. Τσικαλάκης, Πρόεδρος της 

ΠΕΠΕΝ που συμμετέχει στο Συμβούλιο 
ως εκπρόσωπος του κ. Ι. Χαλά, Ι. Δρακο-
γιαννόπουλος, Πρόεδρος της Training 
Committee της HELMEPA και Δ. Ματθαίου, 
μέλος του Συμβουλίου. 

Ο Δρ. Γ. Γράτσος ευχήθηκε σε όλους υγεία 
και κάθε καλό για το νέο χρόνο και στη 
συνέχεια πραγματοποιήθηκε η πρώτη 
του έτους συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Ομαδική αναμνηστική φωτογραφία από την κοπή πίτας της HELMEPA.

Οι κ.κ. Εμμ. Τσικαλάκης και Γ. Δρακογιαννόπουλος 
μοιράζονται το φλουρί από το τυχερό κομμάτι.

Σήμερα, Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018, 
στα γραφεία της HELMEPA, o κ. Μιχ. 
Δαλακούρας, Αναπληρωτής Ταμίας του 
Διοικητικού Συμβουλίου, συναντήθηκε με 
τον πλοίαρχο Νικ. Παγώνη, Associate Vice 
President-Fleet Captain, Global Marine 
Operations της Royal Caribbean Cruises 
Ltd, ο οποίος του επέδωσε τις αιτήσεις 
εγγραφής στη HELMEPA της Εταιρείας και 
12 κρουαζιερόπλοιων υπό τη διαχείρισή 
της. Ο πλοίαρχος Παγώνης εκδήλωσε την 
εκτίμηση του στον εθελοντικό σκοπό και τα 
επιτεύγματα της HELMEPA, στα 35 χρόνια 
από την ίδρυση της.

Ο κ. Δαλακούρας εξέφρασε την ικανοποί-
ηση όλων στη HELMEPA για την απόφαση 
της Royal Caribbean Cruises, από τις με-
γαλύτερες εταιρείες διαχείρισης κρουαζιε-
ροπλοίων παγκοσμίως, να εγγράψει πλοία 
της στη HELMEPA.

Πιστεύουμε πως η συνεργασία HELMEPA - 
Royal Caribbean Cruises θα είναι αμφίδρο-
μα εποικοδομητική. Η εθελοντική επιμόρ-
φωση του ανθρώπινου παράγοντα που η 
HELMEPA προσφέρει θα συμπληρώσει το 
πνεύμα πρόληψης της ρύπανσης της Royal 
Caribbean, ενώ η HELMEPA θα στείλει τα 
μηνύματα της σε χιλιάδες ναυτικούς των 
κρουαζερόπλοιων.

O Πλοίαρχος Νικ. Παγώνης παραδίδει τις υπογεγραμμένες αιτήσεις συμμετοχής στον κ. Μιχ. Δαλακούρα με φόντο τη 
σημαία της HELMEPA και τoυς (αριστερά προς δεξιά) Κώστα Τριανταφύλλου, Assistant Executive Coordinator  και 
Δημήτρη Γιάκο, Membership Services της HELMEPA και τον Πλοίαρχο Γεράσιμο Λυμπεράτο Port Captain της RCC.

Για πάνω από 30 χρόνια, ο ΑΡΧΕΛΩΝ 
διεξάγει προγράμματα παρακολούθησης και 
προστασίας στις σημαντικότερες περιοχές 
ωοτοκίας και στα τροφικά πεδία της Caretta 
caretta στην Ελλάδα.

Δήλωσε συμμετοχή για:

Εργασία πεδίου

Ενημέρωση κοινού

Περίθαλψη τραυματισμένων και 
άρρωστων θαλάσσιων χελωνών

Ελλάδα

Πελοπόννησος

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

ΝΕΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 

ΚΟΡΩΝΗ 
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ 

ΧΑΝΙΑ 
ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΜΕΣΣΑΡΑ 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Κρήτη

Ζήσε από κοντά 
την προστασία της 
θαλάσσιας χελώνας.
Γίνε εθελοντής μας!

Προγράμματα 
ΑΡΧΕΛΩΝ

www.archelon.gr
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Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Tim Wright

διεθνή

RORC Caribbean 600

Ένας σημαντικός αγώνας που 
φιλοδοξεί να μπει στην ξακου-
στή τριάδα της Rolex, μαζί με το 
Fastnet, το Sydney-Hobart και το 
Middle Sea Race στη Μάλτα, είναι 
ο αγώνας του RORC, Caribbean 
600. Παρόλο που οι συνθήκες 
στην Καραϊβική αυτή την εποχή 
είναι ιδανικές για διακοπές και 
πράγματι ο αγώνας ξεκίνησε ως 
διασκέδαση για superyachts, τα 
600 ναυτικά μίλια δεν είναι ευκα-
ταφρόνητα. Επιπλέον, το κύρος του 
χορηγού και η δημοσιότητα που 
λαμβάνει ο αγώνας, δεν επιτρέ-
πουν πια παραβλέψεις, ούτε από 
τους διοργανωτές ούτε και από 
τους αγωνιζόμενους.

Ο αγώνας του RORC Caribbean 600 έχει 
εξελιχθεί στα δέκα χρόνια ιστορίας του και 
τώρα αποτελεί έναν από τους κυριότερους 
αγώνες που διεξάγονται στην περιοχή, 
κυρίως λόγω των σημαντικών σκαφών και 
πληρωμάτων που λαμβάνουν μέρος αλλά και 
για τις πολυπληθείς συμμετοχές του από όλο 
τον κόσμο. Ο αγώνας περιπλέει 11 νησιά 
στην Καραϊβική σε ένα μαγευτικό σκηνικό. 

Εφέτος το επίπεδο του συναγωνισμού ήταν 
πάρα πολύ υψηλό, με γνωστούς ιστιοπλόους 
να λαμβάνουν μέρος με σκάφη αγωνιστικά 
από τα καλύτερα του κόσμου. Περισσότεροι 
από 800 ιστιοπλόοι από όλο τον κόσμο 
αγωνίστηκαν για το περίφημο τρόπαιο.

Ο στίβος είναι ιδανικός. Εκτός από τις καλές 
θερμοκρασίες και την ηλιοφάνεια, ο άνεμος 
στην περιοχή πνέει σταθερός με ελάχιστες 
εξαιρέσεις. Όπως αυτή τη χρονιά που η έντα-

ση ξεπερνούσε κατά τόπους τους 25 κόμβους 
με ριπές και έντονο κυματισμό. 

Τις εντυπώσεις έκλεψε ο Αμερικανός George 
David με το γνωστό Maxi σκάφος Rambler 
88 το οποίο ολοκλήρωσε τον αγώνα των 
600 ναυτικών μιλίων καταρρίπτοντας το ρε-
κόρ για τα monohull σκάφη. Ο χρόνος του 
ήταν 37 ώρες, 41 λεπτά και 45 δευτερό-
λεπτα, ρεκόρ που κατείχε ο ίδιος ο David με 
το προηγούμενο σκάφος του το Rambler 100 
από το 2011. Ωστόσο το ίδιο σκάφος κατάφε-
ρε να κερδίσει και σε διορθωμένο χρόνο στην 
κατηγορία IRC. Έτσι το Rambler 88 πήρε και 
το τρόπαιο του RORC Caribbean 600.

Ο Αμερικανός Ron O'Hanley με το Cookson 
50 Privateer πλησίασε πολύ κοντά στους 
διορθωμένους χρόνους το Rambler 88 και 
παραλίγο να βγει νικητής στην overall βαθμο-
λογία, τερματίζοντας μετά από 52 ώρες, με 
τη διαφορά στον διορθωμένο χρόνο όμως να 
φτάνει τη μία ώρα. Φυσικά, για ένα σκάφος 
50 πόδια αυτό ήταν μία εξαιρετική επίδοση, 
ειδικά για τις συνθήκες που επικρατούσαν και 
για το επίπεδο του συναγωνισμού, που περιε-
λάμβανε πολλά μεγάλα μάξι σκάφη. 

Στην τρίτη θέση overall βρέθηκαν ο Stephen 
Murray με το παλιό Volvo 70 Warrior και ο 
Γερμανός Jens Kellinghusen με το Varuna. Το 
Warrior σε διορθωμένο χρόνο πήρε τελικά την 
τρίτη θέση ενώ το Varuna πήρε μπόνους επειδή 
συμμετείχε στη διάσωση του πληρώματος του 
σκάφους Fujin το οποίο αναποδογύρισε κατά 
τη διάρκεια της πρώτης νύχτας. Έτσι το Varuna 
ισοβάθμησε με το Warrior, το οποίο όμως 
επικράτησε τελικά. Ειδική μνεία για τη βοήθεια 
στη διάσωση έγινε επίσης και στον Stephen 
Cucchiaro με το σκάφος Gunboat Flow.

Το πρώτο σκάφος που πέρασε τη γραμμή 
του τερματισμού του αγώνα ήταν το τριμα-
ράν Paradox με μήκος 63 πόδια, με χρόνο 
37 ώρες, 5 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα και 
φυσικά κέρδισε τα line honours της κατηγορί-
ας του. Μετά τον υπολογισμό σε διορθωμένο 
χρόνο, το Paradox κέρδισε την πρώτη θέση 
και στην κατηγορία του.

Ο Jason Carroll με το σκάφος Elvis που 
συμμετείχε για πρώτη φορά στον αγώνα πήρε 
τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των Multihull, 
ενώ ο Gilles Lamire με το Caraîbos, που 
επίσης συμμετείχε για πρώτη φορά, κατέλαβε 
την τρίτη θέση της κατηγορίας. Το μικρότερο 
σκάφος του αγώνα ανάμεσα σε 84 συμμετο-
χές ήταν του Αυστραλού Shaun Carroll ένα 
Sea Cart 30 ποδών με το όνομα Morticia, το 

οποίο πήρε την τέταρτη θέση. Μετά από τρεις 
ημέρες και νύχτες το Morticia πέρασε τη γραμ-
μή τερματισμού και είχε μία θερμότατη υποδο-
χή, αφού το εγχείρημα τους, δεδομένων των 
συνθηκών, ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστο. 

Το Eärendil κατέκτησε τα line honours στην 
κατηγορία Class 40 με χρόνο 2 ημέρες 13 
ώρες και 15 δευτερόλεπτα. Το γαλλικό Albator 
βγήκε πρώτο στην κατηγορία IRC 1, ενώ στην 
IRC 2 πρώτο ήταν το Scarlet Island Girl. Τε-
λευταίο σκάφος που τερμάτισε τον αγώνα ήταν 
το Oyster 48 Gaia του Andrew Eddy.

Η σημασία του αγώνα ειδικά για τα νησιά 
Antigua και Barbuda είναι μεγάλη και γι’ 
αυτόν τον λόγο με την παρουσία τους τίμησαν 
ο κυβερνήτης Sir Clair Roberts με τη σύζυγό 
του, ο υπουργός Αθλητισμού Chet Greene, 
η σύμβουλος του Υπουργείου Τουρισμού 
Shirlene Nibbs, Consultant to the Ministry of 
Tourism; Shamoy Richards, ο διευθυντής του 
γραφείου Τουρισμού της Antigua και Barbuda, 
ο επίτιμος πρόεδρος του Antigua Yacht Club, 
Sir Hugh Bailey και ο πρόεδρος του Antigua 
Yacht Club, Franklyn Braithwaite GOH, καθώς 
και ο επίτιμος πρόεδρος του RORC, Andrew 
McIrvine, ο πρόεδρος του RORC Steven 
Anderson, ο διευθύνων σύμβουλος του 
RORC, Eddie Warden Owen και άλλοι από το 
διοικητικό συμβούλιο του ομίλου. 

Ιδιαίτερη μνεία έγινε για τους ερασιτέχνες 
ιστιοπλόους που έλαβαν μέρος στον αγώνα, 
που είναι άλλωστε πρωταρχικός στόχος του 
Royal Ocean Racing Club.

Time to be smart. 

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

Garmin.gr   quatix™ 3
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διεθνή

Volvo Ocean Race
Ο μεγάλος αγώνας γύρω από τον 
κόσμο εξελίσσεται κανονικά. Τα 
νέα σκάφη είναι πλέον φανερό 
ότι είναι ικανά να αντεπεξέρχονται 
στις δύσκολες συνθήκες των ωκε-
ανών, αλλά και στις απαιτητικές 
ιστιοδρομίες in-port. Οι ομάδες 
είναι ισοδύναμες και πραγματικά 
μέχρι τώρα δεν υπάρχουν φαβορί. 
Σε πολλές περιστάσεις μάλιστα τα 
σκάφη απέχουν ελάχιστη απόστα-
ση ενώ τυχαίνει να τερματίζουν με 
διαφορά μερικών λεπτών μόνο.

Έτσι, το προηγούμενο σκέλος προς τη Μελ-
βούρνη ολοκληρώθηκε χωρίς εκπλήξεις και 
η σειρά της κατάταξης ήταν:

1.  MAPFRE 
2.  Dongfeng Race Team 
3.  Vestas 11th Hour Racing 
4.  Team Brunel 

5.  Sun Hung Kai / Scallywag 
6.  Turn the Tide on Plastic 
7.  team AkzoNobel

Οι ιστιοπλόοι δεν έχασαν την ευκαιρία να 
ξεκουραστούν και οι ομάδες να προετοι-
μαστούν για το επόμενο σκέλος, από τη 
Μελβούρνη προς το Χονγκ Κονγκ, ένα νέο 
σκέλος που εισήχθη στον αγώνα. Το σκέλος 
αυτό έχει μήκος 5.600 ναυτικά μίλια με 
κατεύθυνση βόρεια, διαπλέοντας ανάμεσα 
από νησιά αλλά και τη διαβόητη ζώνη των 
νηνεμιών, τα doldrums. Για το σκέλος αυτό, 
η ομάδα Dongfeng Race Team περιέλαβε 
στο δυναμικό της τον Franck Cammas, τον 
κυβερνήτη που κέρδισε το Volvo Ocean Race 
του 2011-12. Ο διάσημος Γάλλος ιστιοπλόος 
επίσης ήταν αυτός που αντικατέστησε τον 
Pascal Bidegorry στο τελευταίο America’s 
Cup στη Βερμούδα.

Η εκκίνηση του επόμενου σκέλους δόθηκε 
στις 2 Ιανουαρίου με πλήθος κόσμου να πα-
ρακολουθεί τα 7 σκάφη να εφορμούν προς την 
έξοδο του λιμανιού Port Phillip Bay. Η ομάδα 
που ήταν επικεφαλής στη γενική κατάταξη, 
η MAPFRE, έκανε την καλύτερη εκκίνηση. 

Σύντομα όλα τα σκάφη βρέθηκαν να ταξιδεύ-
ουν πλαγιοδρομία με υψηλές ταχύτητες στο 
διάσημο Bass Straight, νότια της Αυστραλίας, 
με πανσέληνο. Από εκεί, εντός των επόμενων 
48 ωρών, το επόμενο σημείο στροφής ήταν 
το Cape Howe, το οποίο προσέφερε και την 
πρώτη ευκαιρία τακτικής επιλογής.

Ο στόλος χωρίστηκε και απλώθηκε με τη 
διαφορά να φτάνει τα 80 ναυτικά μίλια μεταξύ 
τους. Επικεφαλής ήταν πλέον το Dongfeng 
Race Team με μικρή διαφορά. Στις 5 Ιανου-
αρίου τα σκάφη άρχισαν να συγκλίνουν και 
να συγκεντρώνονται ξανά στην ίδια θαλάσσια 
περιοχή, με το MAPFRE να ξεφεύγει λίγο 
μπροστά. Τόσο το θαλάσσιο ρεύμα ανατολικά 
της Αυστραλίας, όσο και η καλύτερη ένταση 
του αέρα κοντά στη στεριά, έπαιξαν σημαντι-
κό ρόλο στις θέσεις των σκαφών. Δύο υψηλές 
πιέσεις στα αριστερά και τα δεξιά του στόλου 
επηρέασαν τα σκάφη που βρέθηκαν πιο κο-
ντά. Ωστόσο, περισσότερο ενδιαφέρον είχε η 
μονομαχία ανάμεσα στη Dongfeng Race Team 
και την Team AkzoNobel που έκαναν εντελώς 
διαφορετικές επιλογές τακτικής.

Σημαντική παράμετρος στην τακτική του 

Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Martin Keruzore & Ainhoa Sanchez / Volvo Ocean Race
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σκέλους ήταν οι κλιματικές ζώνες, αφού η 
διαδρομή ήταν πάνω στην κλίμακα του πλά-
τους της Γης. Αυτή η διαδρομή περιελάμβανε 
δύο περιοχές υψηλών πιέσεων, μία δυτικά της 
Μελβούρνης και μία κοντά στη Νέα Ζηλανδία.

Την εβδομάδα που ξεκίνησε στις 8 Ιανουα-
ρίου ο στόλος είχε ανακατατάξεις, καθώς τα 
επτά σκάφη έμπαιναν και πάλι στη ζώνη των 
νηνεμιών, για δεύτερη φορά στον αγώνα.

Πάντως, μετά από οκτώ ημέρες στον αγώνα, 
όλα τα σκάφη βρίσκονταν ακόμα πολύ κοντά 

μεταξύ τους, ειδικά τα πρώτα πέντε από 
αυτά. Αυτό έφερε παραπάνω αγωνία στους 
κυβερνήτες που γνώριζαν πως στη ζώνη των 
νηνεμιών, κάθε επιλογή τακτικής θα είχε είτε 
μεγάλα οφέλη, είτε μεγάλο κόστος.

Στις 10 Ιανουαρίου και τα επτά σκάφη 
βρίσκονταν σε απόσταση 12 ναυτικών μιλίων 
μεταξύ τους, με ελάχιστο αέρα και κινούμενα 
με εξίσου αργές ταχύτητες.

Την επόμενη ημέρα, το Vestas 11th Hour 
Racing κατευθυνόταν προς τον ισημερινό. Ο 

στόλος περίμενε την εμφάνιση φρέσκου αέρα 
που θα τερμάτιζε την πολυήμερη παραμο-
νή τους στα Doldrums και θα βοηθούσε 
να αρχίσουν ξανά να ταξιδεύουν προς τον 
τερματισμό.

Στις 14 Ιανουαρίου το Sun Hung Kai / 
Scallywag βρέθηκε πρώτο στον στόλο, 
έχοντας καταφέρει να βγει από τις άπνοιες 
με την καλύτερη τακτική. Το σκάφος ήταν 
πλέον στους Αληγείς ανέμους και ταξίδευε 
όλο και πιο γρήγορα. Ένα ατυχές γεγονός που 
συνέβη, ένας από το πλήρωμα έπεσε στη 
θάλασσα, αντιμετωπίστηκε άμεσα και με επι-
τυχία. Ο Alex Gough παρασύρθηκε από ένα 
κύμα κατά τη διάρκεια αλλαγής πανιού, μέρα 
μεσημέρι και ενώ ο άνεμος κυμαινόταν στους 
20 κόμβους. Η ομάδα που είναι εκπαιδευμέ-
νη για να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους κατα-
στάσεις, εκτέλεσε τις απαραίτητες μανούβρες 
και περισυνέλλεξε τον άτυχο ιστιοπλόο εντός 
επτά λεπτών. Με δεδομένο το πόσο γρήγορα 
κινούνται αυτά τα σκάφη υπό αυτές τις συν-
θήκες και το ότι η ομάδα βρισκόταν εν μέσω 
αλλαγής πανιού, ο χρόνος αυτός αποδεικνύει 
πόσο καλά εκπαιδευμένα είναι τα πληρώματα 
σε θέματα ασφαλείας.

Πέντε ημέρες αργότερα, η ομάδα Team Sun 
Hung Kai / Scallywag εξακολουθούσε να 
βρίσκεται επικεφαλής του στόλου και να είναι 
μπροστά σε μία ιστορική νίκη, στο λιμάνι 
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του Χονγκ Κονγκ που είναι και η βάση της 
ομάδας. Πράγματι, μέσα σε πανηγυρικό κλίμα 
το σκάφος Sun Hung Kai / Scallywag πέρασε 
πρώτο τη γραμμή τερματισμού στις 17.45 
ώρα UTC και ο κυβερνήτης David Witt και το 
πλήρωμα, δεν μπορούσαν να κρύψουν τον 
ενθουσιασμό τους, κυρίως λόγω της μεγάλης 
προσπάθειας που έκαναν στα Doldrums και 
έφερε αποτέλεσμα.

Δεύτερη ομάδα που τερμάτισε ήταν η 
Dongfeng Race Team του Charles Caudrelier 
στις 20:33 ώρα UTC, μετά από 17 ημέρες, 
17 ώρες και 18 λεπτά. Την τριάδα του βάθρου 
συμπλήρωσε η Team AkzoNobel που μπήκε 
στο λιμάνι τις πρώτες πρωινές ώρες της επό-
μενης ημέρας. Η ομάδα MAPFRE που ήταν 
επικεφαλής στη γενική βαθμολογία τερμάτισε 
στην πέμπτη θέση.

Το σκέλος ωστόσο σημαδεύτηκε από τη 
σύγκρουση του Vestas 11th Hour Racing 
με ένα αλιευτικό σκάφος έξω από το 
λιμάνι του Χονγκ Κονγκ που στοίχισε τη 
ζωή σε ένα μέλος του πληρώματος του 
αλιευτικού. Το συμβάν σημειώθηκε 30 μίλια 
πριν τον τερματισμό στις 19 Ιανουαρίου και 
ώρα 17:23 UTC on Friday January 19, 2018 
(01:23 local time on Saturday morning). Το 
Vestas 11th Hour Racing team εξέπεμψε 
σήμα κινδύνου Mayday ενεργοποιώντας τον 
μηχανισμό έρευνας και διάσωσης. 

Ο στόλος έφτασε στο Χονγκ Κονγκ στις 19 
Ιανουαρίου. Εκεί υπήρχαν αρκετές εκδη-
λώσεις των διοργανωτών, όπως συμβαίνει 
συνήθως στις πόλεις που επισκέπτεται ο 
αγώνας, αλλά και η inshore ιστιοδρομία, η 
οποία έγινε στις 28 Ιανουαρίου. 

Την ημέρα της τοπικής ιστιοδρομίας, οι άνεμοι 
ήταν ασθενείς και μεταβλητοί, όμως τα σκάφη 
κινούνταν αρκετά γρήγορα και είχαν επιλογές 
τακτικής. Το θέαμα που προσέφεραν ήταν 
πρωτόγνωρο για την περιοχή και γι αυτό 
πλήθος κόσμου παρακολουθούσε τις μάχες 
να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια τους. 
To MAPFRE είχε την καλύτερη εκκίνηση και 
εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι τρία σκάφη 
έπρεπε να επανεκκινήσουν. MAPFRE και 
Dongfeng Race Team έκαναν τις καλύτε-
ρες επιλογές τακτικής, στο τέλος όμως το 
MAPFRE κατάφερε να περάσει πρώτο τη 
γραμμή τερματισμού. 

Την 1η Φεβρουαρίου ο στόλος αναχώρησε 
από το Χονγκ Κονγκ και ταξίδεψε 70 ναυτικά 

μίλια μέχρι το Guangzhou της Κίνας όπου δύο 
μέρες αργότερα διεξήχθη το in-port race, ο 
τοπικός αγώνας δηλαδή που ανέδειξε και πάλι 
το MAPFRE που κατάφερε να τεθεί επικεφαλής 
στη βαθμολογία των inshore ιστιοδρομιών. 

Στις 5 Φεβρουαρίου ο στόλος αναχώρησε 
ξανά για να επιστρέψει στο Χονγκ Κονγκ από 
όπου πήρε εκκίνηση για το επόμενο, το 6ο 
σκέλος, μήκους 6100 ναυτικών μιλίων 
μέχρι το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας. 

Η εκκίνηση δόθηκε στις 7 Φεβρουαρίου με 
το Team AkzoNobel να προηγείται έχοντας 
κάνει μία πολύ καλή εκκίνηση. Ενώ η ένταση 
του ανέμου αρχικά ήταν κάτω από 10 κόμ-
βους, σύντομα άρχισε να ανεβαίνει φτά-
νοντας μάλιστα τους 20, επιτρέποντας στα 
σκάφη να αλλάξουν ιστιοφορία και να φύγουν 
με μεγάλες ταχύτητες. 

Πριν περάσουν 24 ώρες, το Team Brunel 
πέρασε μπροστά καθώς ο στόλος πλησίαζε 
προς Ταιβάν. Εκεί άρχισαν να φαίνονται και οι 
πρώτες επιλογές τακτικής. Το SHK/Scallywag 
και το team AkzoNobel για παράδειγμα απο-
φάσισαν να ταξιδέψουν βόρεια ελπίζοντας σε 
καλύτερες συνθήκες.

Τα πρώτα σκάφη του στόλου είχαν αρχίσει 
να ξεμακραίνουν από τα υπόλοιπα, όμως 
ήταν πολύ νωρίς ακόμα για να φανεί ποιου οι 
επιλογές ήταν σωστές.

Τρεις ημέρες μετά και ο στόλος βρέθηκε μέσα 
σε ένα σύστημα ισχυρών ανέμων που επέ-
τρεπαν στα σκάφη να ταξιδεύουν με υψηλές 
ταχύτητες που κατά καιρούς ξεπερνούσαν 
τους 25 κόμβους, συνθήκες όμως που ήταν 
πολύ δύσκολες για τους ιστιοπλόους. Υπο-
λείπονταν ακόμα περίπου 4000 ναυτικά μίλια, 
αλλά ευτυχώς η διεύθυνση του ανέμου άλλαξε, 
η πλεύση άνοιξε και η διαβίωση πάνω στα 
σκάφη έγινε κάπως πιο εύκολη. Ταυτόχρονα, 
αν και έπεσε η ένταση του ανέμου, οι ταχύτητες 
διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα και τα σκάφη 

'κατάπιναν' τα μίλια καθημερινά, ταξιδεύοντας 
προς τον προορισμό τους. 

Μετά το πέρασμα του συστήματος, την επόμενη 
ημέρα, η ένταση του ανέμου έπεσε και τα σκά-
φη επέστρεψαν στις χαμηλές ταχύτητες. Όμως 
οι ιστιοπλόοι έκαναν υπομονή, περιμένοντας 
να μπουν στους Αληγείς ανέμους που θα τους 
έπαιρναν και πάλι για να τους οδηγήσουν στη 
Νέα Ζηλανδία. Τα τέσσερα σκάφη που είχαν 
ακολουθήσει τη νοτιότερη πορεία, δηλαδή τα 
MAPFRE, Dongfeng, Brunel και Turn the Tide 
on Plastic ήταν σε δυσμενέστερη θέση. 

Μετά τις ευχάριστες συνθήκες σειρά είχε η 
ζώνη των νηνεμιών, τα γνωστά Doldrums, 
όπου η έλλειψη ανέμου δυσκόλεψε όλα τα 
πληρώματα. Εκεί η τύχη παίζει πρωταρχικό 
ρόλο και αυτή τη φορά ήταν η team AkzoNobel 
και η Scallywag που βγήκαν κερδισμένοι. 

Ένας αγώνας ταχύτητας ξεκίνησε από εκείνο 
το σημείο και όσο τα σκάφη πλησίαζαν το 
Όκλαντ, οι εναλλαγές στην κορυφή και οι 
επιλογές τακτικής εντείνονταν. Ένα τοπικό 
σύστημα έριξε την ένταση του ανέμου με 
αποτέλεσμα όλα τα σκάφη του στόλου να 
βρεθούν πάρα πολύ κοντά, μερικά απείχαν 
μόλις μερικά μέτρα!

Τα τελευταία 100 ναυτικά μίλια απο-
δείχτηκαν αγώνας για γερά νεύρα για 
όλους, όμως τελικά ήταν η ομάδα Team 
AkzoNobel που κέρδισε το 6ο σκέλος 
του Volvo Ocean Race. Έχοντας ταξιδέψει 
6344 ναυτικά μίλια από το Χονγκ Κονγκ 
μέχρι το Όκλαντ σε 20 ημέρες, 9 ώρες, 
17 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, η ομάδα 
από την Ολλανδία πήρε τη νίκη.

Μόλις δύο λεπτά πίσω τερμάτισε το SHK/
Scallywag, αποδεικνύοντας πόσο καλές 
είναι οι ομάδες και πόσο δίκαιος ο αγώνας.

Την τριάδα συμπλήρωσε το MAPFRE, ενώ 
πίσω του τερμάτισαν Dongfeng Race Team, 
Turn the Tide on Plastic και Team Brunel.
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Φωτογραφίες: αρχείο 

Η διαρκής εξέλιξη των δραστηρι-
οτήτων είναι δεδομένη και προ-
έρχεται από την αυθόρμητη αλλά 
αναγκαία πρόθεση βελτιστοποίη-
σης της υφιστάμενης κατάστασης 
με όρους διατηρησιμότητας και 
προαγωγής. 

Κατά την έννοια αυτή συντίθεται το 
πρότυπο της Βιωσιμότητας ή Αειφορίας 
ή Sustainability, το οποίο στοχεύει στο 
καλύτερο οικονομικά παραγωγικό αποτέ-
λεσμα τόσο για τον Άνθρωπο όσο και για 
το φυσικό περιβάλλον. H έννοια της βιωσι-
μότητας στηρίζεται στην αρμονική ισορροπία 
τριών βασικών πυλώνων τον Άνθρωπο, την 
Οικονομία και το Περιβάλλον. Πρόκειται για 
μια αρχέγονη προσπάθεια η οποία αναφέ-
ρεται τόσο στο παρόν όσο και στο αόριστο 
μέλλον έτσι ώστε να παραδώσουμε τον πλα-
νήτη μας στις επόμενες γενεές σε ποιοτικά 
αναβαθμισμένο επίπεδο από εκείνο το οποίο 
τον παραλάβαμε. 

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 τα Ηνωμένα Έθνη 
υιοθέτησαν τις βασικές αρχές της βιώσιμης 
ανάπτυξης καθώς και την 2030 agenda for 
Sustainable Development η οποία αποτελεί-
ται από 17 Sustainable Development Goals 
και 169 σχετιζόμενες δράσεις.

Ο Στόχος Νο 14 
αναφέρεται στην 
προστασία και τη 
χρήση των ωκεα-
νών, των θαλασσών 
και των θαλάσσιων 
πόρων με τρόπο 
βιώσιμο που να 
εστιάζεται στην καλή 

υγεία του ενδογενούς και παραγωγικού θα-
λάσσιου περιβάλλοντος. Καθώς το Yachting 
αναπτύσσεται εξ ορισμού στη θάλασσα, 
οφείλει να προσαρμοστεί στα νέα δεδο-
μένα για να εξασφαλίσει πρωταρχικά το 

άρθρο

Αειφόρο Yachting
με γνώμονα την Οικονομία, τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον

του Επαμεινώνδα Δ. Μπανού*
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σκοπό ύπαρξής του, αλλά και να επιφέρει 
τη μελλοντική του ανάταξη.

Κοινωνική και Οικονομική Διά-
σταση του Yachting
Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΤΕ 2015, ο 
θαλάσσιος τουρισμός στην Ε.Ε. συγκεντρώνει 
το 10% των τουριστικών δαπανών αποτε-
λώντας έτσι σημαντικό παραγωγικό τομέα 
για τις παράκτιες περιοχές, ενώ παράλληλα 
συνεισφέρει θετικά στο ΑΕΠ των εμπλε-
κόμενων χωρών. Η προστιθέμενη αξία του 
θαλάσσιου τουρισμού στην Ε.Ε. είναι τεράστια 
με οικονομικά μεγέθη που αγγίζουν τα 150 
δις για το 2006 και ξεπερνούν τα 200 δις το 
2012. Η ανάπτυξη του Yachting εκτός του ότι 
δημιουργεί θέσεις εργασίας, συμπαρασύρει 
ανοδικά και άλλες παραγωγικές δραστηρι-
ότητες άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενες με τον 
κλάδο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στην 
Ε.Ε. στον χώρο του Yachting & στις μαρίνες 
απασχολούνται άμεσα 250 χιλ. άτομα και 
έμμεσα 370 χιλ. σε άμεσους εξαρτώμενους 
κλάδους, (ΣΕΤΕ 2015). Η χώρα μας εξαιτίας 
των κλιματικών, νησιωτικών και γεωμορ-
φολογικών χαρακτηριστικών αποτελεί έναν 
ιδεώδη προορισμό σε διεθνές επίπεδο για 
τον ναυτικό τουρισμό με σκάφη αναψυχής. 
Μάλιστα ο ναυτικός τουρισμός με σκάφη 
αναψυχής έχει επιλεχθεί από το αρμόδιο 
υπουργείο ως προτεραιότητα εναλλακτικής 
μορφής τουρισμού. Με κύκλο εργασιών περί 
τα 160-180 εκατ. € πλήθος επιχειρήσεων 
και 9.500 περίπου εργαζόμενους στον χώρο 
του Yachting είναι προφανής ότι η κοινωνι-
κό-οικονομική συνεισφορά του κλάδου είναι 
σημαντική. Τα θετικά σημεία της συνεισφοράς 
αυτής είναι ότι αποτελεί πόλο έλξης εσωτερι-
κού και εξωτερικού τουρισμού, ενδυναμώνει 
την κοινωνική εξωστρέφεια, προάγει την 
τεχνική εκπαίδευση, δημιουργεί νέα επαγγέλ-
ματα, συνδράμει στην κοινωνική και ασφαλι-
στική ανάταξη, βελτιώνει το κλίμα επενδύσε-
ων, αυξάνει τα εισοδήματα, συμβάλλει στην 
οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο, κ.α.

Περιβαλλοντική διάσταση του 
Yachting

Η βιώσιμη 
ανάπτυξη του 
θαλάσσιου 
τουρισμού και 
ειδικότερα του 
Yachting δεν 
θα ήταν εφικτή 
εάν πρωτίστως 
δεν διασφα-

λιζόταν η ποιότητα και η περιβαλλοντική 
αναβάθμιση των χώρων που αναπτύσσεται η 
δραστηριότητα αυτή. Οι εν πλω, οι εν όρμω 
ή ακόμα και στη γιάρδα δραστηριότητες 
πρέπει να ολοκληρώνονται με σεβασμό στην 
προστασία του περιβάλλοντος. Ο νόμος Ν. 
4042/2012 «Ποινική προστασία του περι-
βάλλοντος» είναι σαφής και προβλέπει ότι «ο 
ρυπαίνων πληρώνει». Τα διοικητικά πρόστιμα 
είναι υψηλά και οι αξιώσεις προέρχονται τόσο 
από την Κεντρική Διοίκηση όσο από εκείνα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν θι-
γεί από το εκάστοτε περιβαλλοντικό γεγονός. 
Είναι υποχρέωση των πληρωμάτων να γνω-
ρίζουν το είδος και την ποιότητα των εν πλω 
παραγόμενων απορριμμάτων και των υγρών 
λυμάτων τους, να τα συλλέγουν κατάλληλα 
και να τα παραδίδουν στις λιμενικές Αρχές 
των επισκεπτόμενων λιμένων. 

Ακόμα όμως και οι ναυπηγοεπισκευαστικές 
μονάδες οφείλουν να συμβάλλουν στην ελα-
χιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώ-
ματος από τη λειτουργία των σκαφών με την 
εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστη-
μάτων φιλικών προς το περιβάλλον. Τα καρ-
νάγια με τις ιδιαίτερες διαδικασίες συντήρη-
σης των σκαφών μπορούν να υποστηρίξουν 
τις φιλοδοξίες και τις επιδιώξεις του βιώσιμου 
Yachting συλλέγοντας, αποθηκεύοντας και 
διαθέτοντας τα παραγόμενα απόβλητά τους 
κατάλληλα και σύμφωνα με τα εκάστοτε 
περιβαλλοντικά πρότυπα. Εξάλλου η προστα-
σία της ποιότητας του περιβαλλοντικός δεν 
διασφαλίζει μόνο τους θαλάσσιους χώρους 
αναψυχής αλλά και την ποιότητα των θαλάσ-
σιων πόρων προστατεύοντας την ανθρώπινη 
τροφική αλυσίδα. Σε 
αντίθετη περίπτωση η 
ρύπανση και η μόλυνση 
των θαλασσών επιφέρει 
υποβάθμιση της ποιότη-
τας ζωής με κινδύνους 
για τη δημόσια υγεία. 

Η Οδηγία 2009/125/
EΚ η οποία αναφέρεται 
στον Κύκλο Ζωής των Προϊόντων, από τη δη-
μιουργία έως την τελική διάθεση, αλλά και τα 

πρότυπα ποιότητας δίνουν ιδιαίτερη έμφαση 
στις δράσεις εκείνες που διασφαλίζουν την 
προστασία της κοινωνίας και του περιβάλ-
λοντος. Γεγονός είναι ότι οι τρεις προαναφε-
ρόμενοι πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης 
του Yachting πρέπει να αναφέρονται σε όλα 
τα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος 
το οποίο ορίζεται ως Yachting. Ο εξωτερι-
κός σχεδιασμός των σκαφών αναψυχής, τα 
υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, η εσωτε-
ρική διακόσμηση, ο τρόπος εκμετάλλευσης 
(ιδιωτική ή εμπορική χρήση), οι λειτουργικές 
τους ανάγκες, η συντήρηση αλλά και η τελική 
αποσυναρμολόγηση και διάθεση των σκαφών 
πρέπει να διακατέχονται από τις αρχές της 
βιωσιμότητας και να ευνοούν την ανακύκλω-
ση στο τέλος του κύκλου ζωής τους. 

Στη χώρα μας αλλά και σε διεθνές επίπεδο η 
βιώσιμη ανάπτυξη του Yachting είναι στενά 
εξαρτώμενη από το πόσο πυκνό και ποιοτικά 
αναβαθμισμένο είναι το δίκτυο του Τουριστι-
κών Λιμένων μιας περιοχής είτε πρόκειται για 
μαρίνες, είτε για καταφύγια, είτε για αγκυ-
ροβόλια. Το σύνολο των μελετών που έχουν 
εκπονηθεί για το θέμα αυτό, συγκλίνουν στη 
συνδρομή του δικτύου μαρίνων στη βιώσιμη 
ανάπτυξη του Yachting. Η σωστή λειτουργία 
των υφιστάμενων μονάδων ελλιμενισμού 
αλλά και η στοχευμένη μελλοντική τους ανά-
πτυξη δρουν καταλυτικά στην προσέλκυση 
νέων μεγαλύτερων μονάδων με άμεσες κοι-
νωνικό-οικονομικές επιδράσεις σε μια περιο-
χή. Χαρακτηριστικά αναφέρεται σε μελέτη του 
London School of Economics ότι ο ελλιμενι-
σμός 1000 σκαφών μεγαλύτερων των 35μ. 
μπορεί να δημιουργήσει έως και 23.000 
νέες θέσεις εργασίας αναπτύσσοντας οικο-
νομικά την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με το 
αρμόδιο Υπουργείο στη χώρα μας υπάρχουν 
περίπου 22 οργάνωνες μαρίνες, με διαφορε-
τικό βαθμό εξυπηρετήσεων η καθεμιά και 80 
τουριστικά καταφύγια προσφέροντας περίπου 
8.000 και 14.500 θέσεις ελλιμενισμού αντί-
στοιχα. Το δίκτυο αυτό αναμένεται να ενταθεί 
καθώς σύμφωνα με τον χωροταξικό Σχεδια-
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σμό ΦΕΚ 3155/2013 προτείνεται η πύκνωση 
του δικτύου μαρινών στα 30 ν.μ. τουλάχιστον.

Εν κατακλείδι λοιπόν, το παραγωγικό πρότυπο 
του βιώσιμου Yachting προδιαθέτει μια 
αρίστη και κοινά ωφέλιμη αλληλεπίδραση 
των δομικών διεπιφανειών συνεργασίας. 
Πρόκειται για ένα ρεαλιστικό, συνεχώς 

εξελισσόμενο και ανταποδοτικό παραγωγικό 
μοντέλο συλλογικών δραστηριοτήτων που 
αποσκοπούν στον περιορισμό του αρνητικού 
αποτυπώματος του Yachting στην Κοινωνία, 
την Οικονομία και το Περιβάλλον. Προέρχεται 
δε και πρεσβεύει ότι το μέλλον της δραστη-
ριότητας του Yachting δεν μπορεί να είναι 
άλλο πάρα ζοφερό, αν δεν προστατευτούν και 

αναχθούν οι βασικοί του πυλώνες σε τοπικό, 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω ενός 
ανθρωποκεντρικού, περιβαλλοντικά ποιοτι-
κού και ορθά δομημένου σχεδιασμού. 
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4. Οδηγία 2009/125/EΚ, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού  
 σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα

5. N 2160/93 ΦΕΚ 118 Α, Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

6. N 4070/12 ΦΕΚ 82 Α, Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων  
 και άλλες διατάξεις. 

7. N 4276/14 ΦΕΚ 155 Α, Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων,  
 ειδικές μορφές τουρισμού

8. N. 4042/2012 ΦΕΚ 24 Α «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος»

9. Απ 67659/2013 ΦΕΚ 3155 Β Ειδικό Χωροταξικό Τουρισμού και αειφόρου ανάπτυξης.

* Ο Επαμεινώνδας Δ. Μπανός είναι Χημικός Μηχανικός 

ΕΜΠ, με δίπλωμα ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Ανάπτυ-

ξη και Πιστοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε 

χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον καθώς και στη διαχείριση 

του Περιβαλλοντικού κινδύνου. Είναι κάτοχος διπλώματος 

Ιστιοπλοΐας και ενδιαφέρεται εμπράκτως για τη διάσωση των 

θαλασσών.
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Sigma Φουσκωτά Σωσίβια 
Αυτόματο, Ενηλίκων 
170N, ISO 12402-3

με κρίκο D & ιμάντα καβάλου

Πλαστική 
Αγκράφα

Πλαστική 
Αγκράφα

Φερμουάρ

www.lalizas.com
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Κείμενο: Ιωάννης Μαραγκουδάκης 
Φωτογραφίες: αρχείο 

άρθρο

Σύντομο ιστορικό "Καθορισμού προσόντων Κυβερνήτη 
Επαγγελματικού και Ιδιωτικού Πλοίου Αναψυχής"

1. O νόμος 438/1976 ΦΕΚ αρ. 256 Α/27 
Σεπτ. 1976 στο άρθρο 4 παρ. 5 ορίζει: 
«Ιστιοφόρα ειδικής κατασκευής υπο Ελληνικήν 
σημαίαν ολικού μήκους μέχρι 15 μέτρων μετά 
βοηθητικού κινητήρος δύναται κατ’ εξαίρεσιν 
να εκναυλούνται άνευ μονίμου πληρώματος 
(bare boat) εις ναυταθλητάς πλείονας των δύο, 
εφ’ όσον ούτοι είναι κάτοχοι ειδικού πτυχίου ή 
ετέρου εγγράφου, εξ ων προκύπτει η ναυτική 
ικανότης και εμπειρία των».

2. Mε την υπουργική απόφαση 27-2-1990 
(ΦΕΚ 113Β) εγκρίνεται ο κανονισμός Λιμένα 
Πειραιά αριθμ. 169 "Περί αδειών διακυβέρ-
νησης ιδιωτικών Τουριστικών Πλοίων" ο 
οποίος περιλαμβάνει:

Άρθρο 2

1. Έννοιες

α. "Ιδιωτικό Τουριστικό Πλοίο"

β. Σχολεία Κυβερνητών Ιδιωτών Τουρι-
στικών Πλοίων.

Άρθρο 3

Περί "Αδείας Κυβερνήτη Ιδιωτικού Τουρι-
στικού πλοίου".

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις και προσόντα για την 
απόκτηση αδείας κυβερνήτη Ιδιωτικού 
Τουριστικού Πλοίου.

3. O νόμος αριθμ. 1940/18-03-1991 (ΦΕΚ 
40Α) περιλαμβάνει το άρθρο 11 "Λειτουργία 
σχολείων κυβερνητικών σκαφών αναψυχής 
ιδιωτικής χρήσης και έκδοση αδειών διακυ-
βέρνησης αυτών". 
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4. O νόμος 2743/1999 ΦΕΚ αρ. 211 Α / 13 
Οκτ. 1999 στο άρθρο 5 παρ. 2 ορίζει: «Ιστιο-
φόρα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ολικού 
μήκους μέχρι δεκαέξι (16) μέτρα ή μηχανοκί-
νητα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ολικού 
μήκους μέχρι δώδεκα (12) μέτρα μπορούν να 
εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετούν σε αυτά 
πλοίαρχος και πλήρωμα».

Και η παρ. 3 α) ορίζει:

«Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής 
Ναυτιλίας, που εκδίδεται ύστερα από 
γνώμη του Ν.Ε.Ε., καθορίζονται τα προ-
σόντα του κυβερνήτη, ο τρόπος απόδει-
ξης κατοχής τους και κάθε λεπτομέρεια».

Στο άρθρο 9 παρ. 6 του ιδίου νόμου 
ορίζεται:

Στο άρθρο 11 του ν. 1940/1991 (ΦΕΚ 
40Α) προστίθενται παράγραφοι 3,4 
και 5 μεταξύ των οποίων στην παρ. 3 
ορίζεται: Με απόφαση του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζεται ημερομη-
νία, μετά την παρέλευση της οποίας δεν 
είναι δυνατή η διακυβέρνηση ιδιωτικών 
πλοίων αναψυχής χωρίς την κατοχή της 
σχετικής άδειας κυβερνήτη.

5. Με τον νόμο 3182/2003 άρθρο 6 παρ. 14 
α. το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 5 του Ν. 2743/1999 αντικαθίστανται 
ως ακολούθως:

«Ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα επαγγελ-
ματικά πλοία αναψυχής, ολικού μήκους 
μέχρι είκοσι μέτρα, επιτρέπεται να 
εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετούν σε 
αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα».

6. Mε την υπουργική απόφαση αρ. 
3342/02/2004 καθορίζονται τα προσόντα 
Κυβερνήτη επαγγελματικού πλοίου αναψυ-
χής του Νόμου 2743 όπως τροποποιείται 
με τον νόμο 3182/2003 (δηλαδή μέχρι 
μήκους 20μ.) μεταξύ των οποίων προσόντων 
περιλαμβάνεται και η «Άδεια διακυβέρνη-
σης ιστιοφόρου ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, 
που προβλέπεται με απόφαση του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας, που εκδίδεται κατ’ 
εξουσιοδότηση της παραγ. 2 του άρθρου 11 
του Ν. 1940/91 (ΦΕΚ Α 40), όπως τροποποι-
ήθηκε με την παραγ. 6 του άρθρου 9 του Ν. 

2743/99».

7. Με την υπουργική απόφαση Αρ. 
3342/13/2004 τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 
3342/02/2004/21.1.2004 (ΦΕΚ 478 Β) ως 
κάτωθι:

8. Με τον νόμο αρ. 4256/ΦΕΚ αρ. 92 Α / 14 
Απρ. 2014 άρθρο 8 παρ. 1.α. ορίζεται: «Πλοία 
αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι και είκοσι 
τέσσερα (24) μέτρα, επιτρέπεται να εκναυλώ-
νονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος 
και πλήρωμα».

Και με την παρ. 2.β. ορίζεται:

«Με απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου που εκδίδεται ύστερα από 
γνώμη του Ναυτικού Επιμελητηρίου της 
Ελλάδος, καθορίζονται τα προσόντα του 
κυβερνήτη, ο τρόπος πιστοποίησής τους, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

9. Με τον νόμο αρ. 4504/ΦΕΚ αρ. 184 
Α / 29 Νοεμβρίου 2017 άρθρο 94 παρ. 
1 υποπαράγραφος ι) εδάφιο αα επανέρ-
χονται τα προσόντα για τη διακυβέρνηση 
επαγγελματικού πλοίου αναψυχής μέχρι 
24μ. όπως αυτά καθορίστηκαν με την 
3342/02/2004/21.1.2004 απόφαση του 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας όπως τροπο-

ποιήθηκε με την 3342/13/2004/20.8.2004 
και με το εδάφιο ββ καθορίζονται τα ίδια 
προσόντα και για τη διακυβέρνηση ιδιωτικού 
πλοίου αναψυχής.

10. Με την εγκύκλιο Αρ. Πρωτ. 3133.1-
3/18868/2018 της 12/03/2018 σχετικά 
με τον καθορισμό προσόντων κυβερνήτου, 
διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Με τον εννοιολογικό όρο Πλοίαρχος ή 
Κυβερνήτης επαγγελματικού πλοίου 
αναψυχής ολικού μήκους μέχρι και 
είκοσι τέσσερα (24) μέτρα εννοεί-
ται το άτομο το οποίο διαθέτει την 
αποδεδειγμένη ναυτική ικανότητα να 
διακυβερνά πλοίο ανάλογης κατηγορί-
ας και όχι απαραίτητα ο Πλοίαρχος ή ο 
Κυβερνήτης που διαθέτει Κατάλληλο 
Πιστοποιητικό κατά τους όρους και 
προϋποθέσεις της STCW 1978 όπως 
τροποποιήθηκε.

Τα προσόντα διακυβέρνησης των 
ως άνω πλοίων αναψυχής, μηχανο-
κίνητων και ιστιοφόρων, καθορίζο-
νται με τις διατάξεις της αριθ. πρωτ. 
3342/02/2004/21-1-2004 (Β’ 478) 
Απόφασης Υπουργού Εμπορικής 
Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε με 
την 3342/13/2004/20-8-2004 
(Β 1́330) όμοια.

Ειδικότερα:

(α) ως προς τα επαγγελματικά πλοία 
αναψυχής:

Τη διακυβέρνηση επαγγελματικού 
πλοίου αναψυχής ολικού μήκους 
μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα, 
ανεξαρτήτως μεταφορικής ικανότητας, 
ασκεί άτομο, είτε επιβάτης είτε επαγ-
γελματίας, που διαθέτει τα προσόντα 
και την αποδεδειγμένη ικανότητα κατά 
τα οριζόμενα στην ανωτέρω αναφερό-
μενη Υπουργική Απόφαση.

(β) ως προς τα ιδιωτικά πλοία ανα-
ψυχής:

Τη διακυβέρνηση ιδιωτικού πλοίου 
αναψυχής ασκεί άτομο, είτε επιβάτης 
είτε επαγγελματίας, που διαθέτει τα 
προσόντα και την αποδεδειγμένη 
ικανότητα κατά τα οριζόμενα στην 
ανωτέρω αναφερόμενη Υπουργική 
Απόφαση.
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Συνέντευξη στον: Παντελή Λώλη
Φωτογραφίες: Jesus Renedo / Volvo Ocean Race

«Πρόκληση για κάθε ιστιοπλόο 
η συμμετοχή»

Η Σοφία Μπεκατώρου έζησε την εμπειρία  
Volvo Ocean Race και τη μεταφέρει στον Ι.Κ.

συνέντευξη

Πως και βρέθηκες στην άλλη άκρη του 
κόσμου για να δεις από κοντά inshore 
ιστιοδρομία αλλά και αναχώρηση σκαφών 
του Volvo Ocean Race;

Πήγα για να παρακολουθήσω τους αγώνες 
από κοντά, να δω συναθλητές, γνωστούς και 
φίλους μου και ήθελα επίσης να κάνω επαφές 
για το America’s Cup.

Με ποια γεύση επέστρεψε στην Ελλάδα 
από το Όκλαντ η Σοφία Μπεκατώρου;

Πάνω από όλα είδα μια άρτια διοργάνωση εντός 
και εκτός νερού. Είναι πολύ σημαντικό το γεγο-

νός ότι όλοι οι θεατές μπορούν να ζήσουν από 
κοντά την ομορφιά του αθλήματος αφού μέσα 
στην πόλη έχει στηθεί ένα 'ιστιοπλοϊκό' χωριό. 
Υπάρχει ο χώρος που ο επισκέπτης μπορεί 
να δει τις επισκευές των σκαφών, να δει πως 
περνούν οι ιστιοπλόοι τις ημέρες ξεκούρασης 
τους και γενικά να γίνει μέρος της διοργάνωσης. 
Υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες. Για παρά-
δειγμα υπάρχουν σκάφη, κομμένα στη μέση, 
όπου ο θεατής μπορεί να δει το εσωτερικό τους. 

Προβάλλονται διάφορα video και ντοκιμαντέρ για 
την ιστορία της διοργάνωσης. Παράλληλα υπάρ-
χει μεγάλη κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση 

για την ανακύκλωση. Δίνουν μεγάλη έμφαση στο 
πως θα μπορέσουμε να μειώσουμε την κατανά-
λωση πλαστικών. Μάλιστα μια μέρα, μέλη των 
ομάδων, επισκέπτες, όλοι μαζί επισκεφτήκαμε 
και καθαρίσαμε την παραλία Takapuna. Ήταν μια 
πολύ ωραία δράση που έγινε για την αφύπνιση 
της διατήρησης καθαρισμού των παραλιών. 

Στις μέρες της φιλοξενίας του Volvo υπήρξαν 
αγώνες σκαφών καταμαράν M32 με την κάθε 
ομάδα να απαρτίζεται από αθλητή σκάφους, από 
μέλος της διοργάνωσης αλλά και από επισκέπτη. 

Από τι εντυπωσιάστηκες περισσότερο;

Ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα στο Όκλαντ 
και η πρώτη φορά που είχα την ευκαιρία 
να ζήσω από κοντά τη διοργάνωση του 
Volvo Ocean Race. Μου άρεσε πάρα πολύ η 
αμεσότητα των αθλητών με το κοινό. Αυτή η 
αμεσότητα δημιουργούσε ενθουσιασμό. Όλοι 
στο Όκλαντ ζουν για την ιστιοπλοΐα. Ξέρουν τα 
πάντα για το άθλημα. Είναι φοβερή η αίσθηση. 

Και ο αριθμός των γυναικών ολοένα και 
μεγαλώνει στη διοργάνωση…

Ναι και αυτό το στοιχείο για μένα είναι πολύ 
ενδιαφέρον. Μίλησα με πολλές αθλήτριες και 
ήθελα να καταλάβω τις δυσκολίες που περνούν 
πάνω στο σκάφος αλλά και πως είναι η συ-
νεργασία με τους άνδρες σε ένα τόσο μεγάλο 
ταξίδι. Σαν αντιπρόεδρος της επιτροπής των 
αθλητών στη διεθνή ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία 
ετοιμάζουμε αλλαγές ενόψει των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2024. Θα αλλάξουν κάποια 
κριτήρια και στόχος είναι στο πρόγραμμα να 
προστεθούν κάποια mixed events. Ήθελα 
λοιπόν να μάθω πως μπορεί να βελτιωθεί η 

Την εμπειρία της φιλοξενίας ενός εκ των βασικών σταθμών του φετινού Volvo 
Ocean Race, έζησε για 15 περίπου μέρες η Σοφία Μπεκατώρου. Η δις Ολυμπιο-
νίκης, βρέθηκε τον Μάρτιο στο Όκλαντ - "city of sail" όπως δικαίως χαρακτηρίζεται 
- και είδε από κοντά όλα όσα είχαν στήσει οι Νεοζηλανδοί για την υποδοχή και φιλο-
ξενία του κορυφαίου και πιο επίπονου αγώνα ανοικτής θάλασσας στον κόσμο. Με 
την επιστροφή της στην Ελλάδα, η κορυφαία Ελληνίδα ιστιοπλόος όλων των εποχών, 
μεταφέρει στον "Ι.Κ." τις εντυπώσεις της… Με τον Ισπανό Xabi Fernandez, κυβερνήτη του Mapfre, στην προβλήτα του Όκλαντ.
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επίδοση στα μεικτά πληρώματα. Η κουβέντα με 
αθλήτριες με βοήθησε πολύ σε αυτό το κομμά-
τι. Γνώρισα αθλήτριες που έχουν πάρει μέρος 
στο αρχικό στάδιο του Volvo Ocean Race και 
μοιραστήκαμε εμπειρίες. Ήταν πολύ συγκινη-
τικό να ακούς παλιές αξιόλογες αθλήτριες να 
βοηθάνε νεότερες προκειμένου οι τελευταίες 
να καταλάβουν πως θα διαχειριστούν καλύτερα 
τις δυσκολίες που πρόκειται να περάσουν. Το 
πιο σημαντικό κομμάτι στη βιωσιμότητα ενός 
πληρώματος είναι η συνεργασία, ο εποικοδο-
μητικός διάλογος και η ψυχραιμία. Μια λάθος 
κίνηση πάνω στο σκάφος, η λάθος σίτιση, 
ένας τραυματισμός, μπορεί να σε βγάλει εκτός 
αγώνα. Η εμπειρία και η ικανότητα παίζουν 
σημαντικότατο ρόλο προκειμένου να μπορείς 
να σταθείς και να ελιχθείς σωστά πάνω στο 
σκάφος χωρίς να επιβαρύνεις το υπόλοι-
πο πλήρωμα. Επίσης κατά τη διάρκεια της 
παραμονής μου στο Όκλαντ έγινε ένα ειδικό 
event ανήμερα της μέρας του εορτασμού της 
γυναίκας. Μαζευτήκαμε όλες μαζί, μιλήσαμε 
για τις εμπειρίες μας και ένα από τα κύρια μη-
νύματα που θέλαμε να περάσουμε είναι όσες 
περισσότερες από εμάς να ανεβούμε σε ένα 
επαγγελματικό σκάφος. «Βγείτε έξω, κάντε 
ιστιοπλοΐα, κάντε αγώνες και μην ακούτε 
κανέναν» ήταν το σλόγκαν του event. 

Μίλησες φαντάζομαι με αρκετούς επώνυ-
μους ιστιοπλόους. Ποια είναι η άποψή τους 
για την Ελλάδα, την ελληνική ιστιοπλοΐα; 

Γενικά υπάρχει μεγάλος σεβασμός στην ελληνική 
ιστιοπλοΐα. Υπάρχει αναγνώριση, ξέρουνε τι 
έχουμε κάνει και δεν μας έχουν ξεχάσει. Δυστυ-
χώς στην Ελλάδα ξεχνάμε πιο εύκολα. Είναι συ-
νεχόμενες και σε μεγάλη διάρκεια οι ελληνικές 
επιτυχίες και υπάρχει ο απαιτούμενος σεβασμός. 

Σε ποιον κυβερνήτη και σε ποιο πλήρωμα 
θα στοιχημάτιζες τα χρήματα σου για την 
τελική νίκη στο Volvo Ocean Race. 

Είμαι ξεκάθαρα fan του Xabi Fernandez 

(κυβερνήτης του Mapfre), τον γνωρίζω εδώ και 
πολλά χρόνια από τα 49er. Γενικά σε αυτό το 
Volvo Ocean Race υπάρχουν τρεις ταχύτητες 
αθλητών. Είναι αυτοί που έχουν εμπειρία από 
τέτοιες διοργανώσεις, αυτοί που έχουν κερδίσει 
τον αγώνα αλλά και αυτοί που δεν έχουν την 
ανάλογη εμπειρία από ανοικτή θάλασσα αλλά 
είναι πρωταθλητές στις ολυμπιακές κατηγορί-
ες. Ο αγώνας αποτελεί μια συνεχή διαδικασία 
εκμάθησης. Κάθε μέρα μαθαίνεις και κάτι και 
πιέζεις το σκάφος σου ανάλογα. Πολύ καλή 
ομάδα είναι η Dongfeng με κυβερνήτη τον 
Charles Candrelier αλλά και η Brunel του 
Bouwe Bekking. Δεν ξέρω βέβαια πως θα είναι 
αυτή η ομάδα στη συνέχεια του αγώνα γιατί έχει 
μια μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμε-
να σκέλη καθώς έφυγε η Annie Lush. 

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές του Rolex, 
του America’s Cup και του Volvo Ocean Race; 

Είναι τρία διαφορετικά event που απευθύ-

νονται σε διαφορετικού τύπου φίλους της 
ιστιοπλοΐας. Η σειρά αγώνων Rolex μαζεύει 
επαγγελματικά σκάφη, τελευταίας τεχνολογίας 
ή κλασικά σκάφη και οι αγώνες φιλοξενούνται 
σε μέρη με ιδιαίτερη ομορφιά, όπως το Σίδνεϊ, 
η Σαρδηνία κλπ. Στο πρωτάθλημα παίρνουν 
μέρος και ερασιτέχνες, λάτρεις της ιστιοπλο-
ΐας και επαγγελματίες, υπάρχει διαβάθμιση. 
Για το Volvo Ocean Race τι να πω, έχει τόσο 
ενδιαφέρον που υπάρχουν άνθρωποι που δεν 
κοιμούνται τα βράδια για να παρακολουθήσουν 
live τον αγώνα. Ο αγώνας έχει πολύ τακτική και 
μετεωρολογία, είναι μεγαλύτερης διάρκειας, 
συνεχούς έντασης, είναι υπερμαραθώνιος. Στο 
Americá s cup τα σκάφη εκπροσωπούν τα επι-
τεύγματα της τελευταίας εξέλιξης της τεχνολογί-
ας, 'μονομαχούν' σε πολύ κοντινές αποστάσεις, 
τα συναισθήματα είναι έντονα και όλοι όσοι 
συμμετέχουν είναι επαγγελματίες.

Ποιο από τα τρία είναι αυτό που ταιριάζει 
περισσότερο στη Σοφία; 

Έχω προσπαθήσει και στο Rolex και στο 
America’s Cup. Σε 'Volvo' δεν έχω πάρει μέ-
ρος, μπορεί τώρα να μην είμαι έτοιμη αλλά δεν 
το αποκλείω. Η συμμετοχή αποτελεί πρόκληση 
για κάθε ιστιοπλόο. 
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Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα 
Φωτογραφίες: Πάνος Δημητρακόπουλος 

άρθρο

Οι προφορικές παραδόσεις θέλουν 
τη Λειψώ να έχει πάρει το όνομά 
της από την Καλυψώ και, ίσως, να 
μην έχουν άδικο αφού αυτό το νησί 
έχει τόση ομορφιά που μπορεί να 
'αιχμαλωτίσει' έναν επισκέπτη για 
όσα χρόνια κρατούσε αιχμάλω-
το και η Νύμφη τον Οδυσσέα. Οι 
αρχαίοι συγγραφείς, βέβαια, έχουν 

άλλη άποψη για τη μυθική Ωγυγία, 
το σίγουρο, όμως, είναι ότι το κύ-
ριο νησί της συστάδας των Λειψών 
μαγεύει κάθε επισκέπτη.

Οι Λειψοί αποτελούνται από μία συστάδα 
30 νησιών (24 νησίδες και έξι βράχοι) 
και βρίσκονται ανάμεσα στην Πάτμο και τη 
Λέρο. Στα καταγάλανα νερά τους και στο 
εκπληκτικό φυσικό λιμάνι τους θα δέσει ο 
στόλος του "55ου Ράλλυ Αιγαίου". 

«Εμείς ως τοπική αρχή επενδύουμε στον 
ιστιοπλοϊκό τουρισμό. Έχουμε ένα τεράστιο 
φυσικό λιμάνι, το οποίο τώρα μπορεί να δεχτεί 
γύρω στα 70 σκάφη. Θα υπάρξει δημοπρά-
τηση ώστε να μεγαλώσει και να χωράνε 220 
ιστιοπλοϊκά, εκτός τα αλιευτικά. Προτιμάμε τον 
ιστιοπλοϊκό τουρισμό γιατί δεν αλλοιώνει τον 
τόπο μας. Δίνει πνοή ζωής σε μήνες που δεν 
υπάρχει μεγάλη τουριστική κίνηση και ανασαί-
νει η τοπική οικονομία. Οι ιστιοπλόοι από το 
Ράλλυ Αιγαίου θα βρουν ωραίους κόλπους να 
αγκυροβολήσουν και το τοπίο είναι ειδυλλιακό. 

Tips για τους Λειψούς, τον δεύτερο σταθμό του 55ου Ράλλυ Αιγαίου

Η αέναη μαγεία του γραφικού νησιού
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Εμείς θα τους υποδεχτούμε με παραδοσια-
κά γλυκά, με ντόπιο κρασί και με χορευτικά. 
Θα τους συμβούλευα να έρθουν με χαλαρή 
διάθεση και θα περάσουν πολύ καλά», δήλωσε 
στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" ο Φώτης Μάγγος, 
δήμαρχος των Λειψών. 

Ο οικισμός των Λειψών είναι χτισμένος 
αμφιθεατρικά σε έναν φυσικό προστατευμένο 
όρμο. Πρόκειται για μία περιοχή αναλλοίωτη 
από τον τουρισμό που διατηρεί την αυθεντική 
ομορφιά της. Οι φιλόξενοι Λειψιώτες, με ένα 
χαμόγελο στο στόμα, είναι πάντα πρόθυμοι 
να ξεναγήσουν τον επισκέπτη στο νησί τους. 

Στους Λειψούς δεν υπάρχουν τα εντυπωσια-
κά κλαμπ ή μπαρ άλλων ελληνικών νησιών. 
Τα γλέντια, όμως, στήνονται μέσα σε ελάχιστα 

λεπτά και σε αυτό μπορεί να βοηθήσει και το 
τοπικό κρασί. Πρόκειται για ένα κρασί που η 
ιστορία του αγκαλιάζει τη μυθολογία. Ίσως να 
ήταν αυτό που έδωσε η Καλυψώ στον Οδυσ-
σέα όταν ο Δίας έστειλε τον Ερμή για να τη 
διατάξει να τον απαγκιστρώσει από τα μάγια 
της... Το σίγουρο είναι ότι κατά το παρελθόν 
αυτό το κρασί, το προτιμούσε το Βατικανό 
για να φτιάξει το νάμα. Κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού οι ντόπιοι διοργανώνουν ειδικές 
βραδιές για να προβάλουν αυτό το τοπικό 
προϊόν και ο δήμαρχος του νησιού έχει υπο-
σχεθεί ότι θα προσπαθήσει να ετοιμάσει μία 
τέτοια βραδιά προς τιμή των ιστιοπλόων του 
Ράλλυ Αιγαίου. 

Στις γραφικές ταβέρνες ο επισκέπτης μπορεί 

να απολαύσει παραδοσιακούς μεζέδες με 
βάση τη θάλασσα, η οποία από τα αρχαία 
χρόνια προσφέρει στους επιδέξιους ψαράδες 
του νησιού την πλούσια πραμάτεια της. Και 
το μαγειρευτό φαγητό, όμως, ξεχωρίζει με 
πρωτότυπες και νόστιμες συνταγές. Γεμιστό 
αγριοκάτσικο, γιαπράκια, κολοκυθολούλου-
δα με ρύζι, πιταρούδια, ζυμωτό ψωμί και 
ξεροτήγανα με μέλι αποτελούν γευστικούς 
πειρασμούς για κάθε ουρανίσκο. Ντόπιοι και 
επισκέπτες πολύ γρήγορα γίνονται μία παρέα 
και όλο και κάποιος επιδέξιος νησιώτης μου-
σικός θα βρεθεί για να στηθεί το γλέντι. 

Οι δαντελωτές παραλίες και τα κρυστάλ-
λινα νερά του νησιού μπορούν να προ-
σφέρουν στιγμές χαλάρωσης και ευκαιρία 
για απολαυστικές βουτιές. Ο Κάμπος, η 
Κατσαδιά, το Τουρκόμνημα, ο Πλατύς Γιαλός, 
το Μονοδέντρι, η Λιεντού, ο Ξηρόκαμπος, η 
Χοχλακούρα και η Παπαντριά είναι μερικές 
από αυτές. Οι σπηλαιώδεις σχηματισμοί 
που υπάρχουν σε κάποια σημεία αποτε-
λούν καταφύγια για θαλάσσιες χελώνες 
και για φώκιες Μονάχους - Μονάχους. Στις 
πετρώδεις ακρογιαλιές στήνουν τις φωλιές 
τους σπάνια πουλιά ενώ οι κραυγές από τους 
μαυροπετρίτες και τους ασημόγλαρους θα 
αποτελέσουν το κατευόδιο για τους ιστιοπλό-
ους που θα βρεθούν στον στόλο του "55ου 
Ράλλυ Αιγαίου".
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Στο άρθρο αυτό θα βρείτε συμβου-
λές που έχουν ως στόχο να σας 
βοηθήσουν να εφαρμόσετε τα διά-
φορα προϊόντα που απαιτούνται για 
τη σωστή επισκευή ενός σκάφος, 
έτσι ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο 
ο κίνδυνος για την υγεία σας, την 
ασφάλεια σας και το περιβάλλον. 

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στις ετικέτες των 
προϊόντων υπάρχουν όλα τα απαραίτητα προ-
ειδοποιητικά σύμβολα καθώς και αναλυτικές 
προειδοποιήσεις οδηγίες όταν απαιτείται να 
είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί.

Πριν ξεκινήσετε

• Διαβάστε προσεκτικά την 
ετικέτα του προ- 

 ϊόντος. Δεδομένα σχετικά με την ασφά- 
 λεια είναι διαθέσιμα και στο  
 www.jotun.com 

• Φορέστε κατάλληλο, προστατευτικό  
 εξοπλισμό. 

• Αφαιρέστε δαχτυλίδια, ρολόγια και βρα- 
 χιόλια πριν ξεκινήσετε τις εργασίες.

• Καλύπτετε πάντα την περιοχή εργασίας  
 με προστατευτικά φύλλα για να εμποδί- 
 σετε τη διαρροή χημικών στη θάλασσα.

• Ακολουθείτε τους κανονισμούς της μαρί- 
 νας για τις εργασίες που θα πραγματοποι- 
 ήσετε.

• Λάβετε υπόψη σας τον καιρό και αποφύ- 
 γετε τη βροχή και τους δυνατούς ανέμους.

Κατά τη διάρκεια και μετά την εργασία

• Αποφύγετε να εισπνέετε κοντά στα διά- 
 φορα υλικά.

• Συνιστάται υγρή λείανση. Βεβαιωθείτε ότι  
 η περιοχή εργασίας αερίζεται καλά.

• Σκεφτείτε τη χρήση προστατευτικού ανα- 
 πνευστικού εξοπλισμού. Αυτός ο εξοπλι- 
 σμός είναι απαραίτητος κατά τον ψεκασμό  
 βαφών.

• Αποφύγετε τη χρήση πιστολιών θερμού  
 αέρα για την αφαίρεση της παλιάς βαφής.

Προστασία ματιών και δέρματος

• Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά (ή  
 μάσκα), φόρμα και γάντια ανθεκτικά στις  
 χημικές ουσίες.

• Σκεφτείτε τη χρήση πινέλου ή ρολού με  
 μακρύ κοντάρι.

• Αποφύγετε το ξεφλούδισμα, τη λείανση ή  
 το βάψιμο να έρχεται σε απευθείας επαφή  
 με το πρόσωπό σας.

• Χρησιμοποιείτε νερό με σαπούνι (όχι  
 αραιωτικό βαφών) για να αφαιρέσετε τη  
 βαφή από το δέρμα σας.

• Αλλάξτε αμέσως τα ρούχα που έχουν  
 λερωθεί με βαφή ή διαλυτικό.

Προστασία του περιβάλλοντος

• Για τη λείανση, η Jotun συνιστά τη χρήση  
 μηχανικών εργαλείων συνδεδεμένων  
 με ηλεκτρική σκούπα, ώστε να συγκε- 
 ντρώνεται το 99% της συσσωρευμένης  
 σκόνης.

• Επιλέξτε τα πινέλα και τα ρολά που σας  
 συστήνουμε.

• Είτε πρόκειται για υγρή ή ξηρή λείανση,  
 έχετε πάντα πρόχειρο ένα καθαρό πανί.

• Σκουπίστε ταχύτατα τυχόν πιτσιλίσματα.

• Απαλλαγείτε από δοχεία βαφής, περισ- 
 σευούμενη βαφή και εξοπλισμό σε εγκε- 
 κριμένη εγκατάσταση διαχείρισης απο- 
 βλήτων.

τεχνικό Κείμενο και φωτογραφίες: Jotun Hellas 
 

Υγεία, προστασία και ασφάλεια, κατά τη 
διάρκεια συντήρησης του σκαφους



37Iστιοπλοϊκός Kόσμος



38 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

αγώνες τριγώνου

Χωρίς μετάλλιο αλλά με καλές εμφανίσεις 
άρχισε η χρονιά για την ελληνική ιστιοπλοΐα. 
Ο πρώτος διεθνής αγώνας των αθλητών 
μας ήταν το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο 
της χρονιάς, που διεξήχθη στο Μαϊάμι. Οι 
καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες, κάτι που 
δημιούργησε και προβλήματα στις περισσότε-
ρες από τις ιστιοδρομίες, αλλά τα τρία από τα 
πέντε ελληνικά πληρώματα μπήκαν στις medal 
race των κατηγοριών τους. 

Κούρσα για... σεμινάριο έκαναν οι Τάκης 
Μάντης - Παύλος Καγιαλής στη 'medal race' 
των 470. Παρά τις δυσκολίες και τα γυρίσματα 
που είχε ο καιρός τερμάτισαν πρώτοι και πλα-
σαρίστηκαν στην 4η θέση της γενικής κατά-
ταξης. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Βρε-
τανοί, Λούκας Πάτιενς και Κρις Γκρουμπ. Οι 
θέσεις που έφεραν οι ιστιοπλόοι μας ήταν: 20, 
4, (22), 19, 5, 3, 2, 8, 3 (stp), 2. «Ήταν ένας 
αγώνας με πολλές αλλαγές στη διεύθυνση 
και την ένταση του αέρα. Συνεχίζουμε για 

τις υπόλοιπες 
διοργανώσεις 
μίας δύσκο-
λης χρονιάς», 
δήλωσε στον 
"Ιστιοπλοϊκό 
Κόσμο" ο Παύ-
λος Καγιαλής. 

Θετική 
θεωρείται η 
εμφάνιση των 
Μαρία Μπόζη 
και Ραφαηλίνα 
Κλωναρίδου. 
Οι νεαρές 
πρωταθλήτριες, 
κάθε μέρα που 
περνάει βελτιώ-
νονται σε όλους 
τους τομείς και 
αποτελούν, πια, 

ανερχόμενη δύναμη στα γυναικεία 470. Στο 
Μαΐάμι τερμάτισαν τρίτες και έκτες στη γενική 
κατάταξη. Τα πλασαρίσματά τους ήταν 13 (17), 
13, 13, 9, 3, 2, 6, 15, 6. Νικήτριες αναδεί-
χθηκαν οι Τίνα Μπάκ και Βερόνικα Μακάρολ 
από τη Σλοβακία. «Η ομάδα μας έχει κάνει 
πρόοδο και έχουμε υψηλούς στόχους. Εί-
μαστε ευχαριστημένοι από τους αγώνες στο 
Μαϊάμι και συνεχίζουμε στους επόμενους», 
μας είπε ο Μιχάλης Μηλαίος, προπονητής 
των αθλητριών. 

Με ρίσκο για να κατακτήσει ένα μετάλλιο 
αγωνίστηκε στην κούρσα των μεταλλίων ο 
Γιάννης Μιτάκης. Ο ιστιοπλόος των Finn 
τελικά πλασαρίστηκε στην 5η θέση της γενι-
κής βαθμολογίας, σε έναν αγώνα ιδιαίτερα 
δυνατό με πολλές αλλαγές στον αέρα, αλλά 
και σωστή ένταση. Τα πλασαρίσματά του ήταν 
8, 3, 1, (10), 10, 6, 10, 8, 6, 10. Πρώτευσε 
ο Βρετανός Γκιλς Σκοτ. «Το επίπεδο την 
αθλητών είναι ιδιαίτερα ανεβασμένο διότι 
εφέτος θα διεξαχθεί η πρώτη διοργάνωση 
που θα δώσει την πρόκριση για το Τόκιο. 
Στο Μαϊάμι αντιμετωπίσαμε πρωτόγνωρες 
καιρικές συνθήκες. Για εμένα αποτέλεσε 
ένα καλό ξεκίνημα για τη νέα σεζόν», τόνισε 
ο Γιάννης Μιτάκης. 

H Βασιλεία Καραχάλιου δεν κατάφερε να 
κάνει την εμφάνιση που επιθυμούσε διότι ένα 
οίδημα στο πόδι που προήλθε από αγκάθι 
φοίνικα της δημιούργησε πρόβλημα κατά 
τη διάρκεια του αγώνα. Στις δύο πρώτες 
ιστιοδρομίες δεν αντιμετώπισε πρόβλημα 
(8,3), αλλά η συνέχεια ήταν διαφορετική και 
πλασαρίστηκε 33η, 34η, 30η, (47η), 32η, 
39η, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην 29η θέση 
της γενικής κατάταξης. Νικήτρια ήταν η Άλισον 
Γιάνγκ (Μ. Βρετανία). Στον αγώνα πήρε μέρος 
και η Αθανασία Φακίδη που ολοκλήρωσε την 
προσπάθειά της στην 49η θέση.

Την ευκαιρία να ξεφύγει λίγο από το 
άγχος της αγωνιστικής ιστιοπλοΐας 
είχε η Βασιλεία Καραχάλιου. Η πρω-
ταθλήτρια των Laser Radial, η οποία 
προπονείται στην Ισπανία, πήρε μέρος 
στη "Ρεγκάτα του Καρναβαλιού", 
που διεξήχθη για 5η χρονιά στα Κα-
νάρια Νησιά. Στη διοργάνωση πήραν 
μέρος δεκάδες ιστιοπλόοι απ' όλο τον 
κόσμο και η 23χρονη Ελληνίδα πρω-
ταγωνίστησε στην κατηγορία της. 

Πρωτόγνωρες καιρικές συνθήκες στο 

Κύπελλο του Μαϊάμι

Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: αρχείο
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Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: αρχείο

Το ευρωπαϊκό Lazer 4,7 δίνει “ραντεβού” στην Πάτρα

Στην Πάτρα θα διεξαχθούν 
από τις 7 έως τις 14 Απριλίου 
του 2018 τα "European Youth 
Championships & Trophy 2018". 

Η διοργάνωση θα είναι όπεν και στα νερά του 
Πατραϊκού αναμένεται να βρεθούν περισσό-
τεροι από 350 ιστιοπλόοι από 40 χώρες, 
στις ηλικιακές κατηγορίες των εφήβων - 
νεανίδων και παίδων - κορασίδων. 

Τη χώρα μας θα εκπροσωπήσουν περισ-
σότεροι από 80 νεαροί αθλητές και αθλή-
τριες διότι ως διοργανώτρια μπορούμε να 
έχουμε μεγάλη ομάδα. Αυτή η συμμετοχή θα 
βοηθήσει τη νέα γενιά του αθλήματος ώστε 
να αποκομίσει εμπειρίες που θα της φανούν 
χρήσιμες στο μέλλον. Διοργανωτής όμιλος 
είναι ο Αθλητικός Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ρίου 
Πάτρας "Ιάσων". 
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Συνέντευξη στον: Πάνο Δημητρακόπουλο
Φωτογραφίες: Robert Deaves, αρχείο

Ένας χαμογελαστός ακούραστος μαχητής
Γιάννης Μιτάκης

συνέντευξη

Γιάννη, ας ξετυλίξουμε το κουβάρι της 
ιστιοπλοϊκής σου ζωής λίγο ανάποδα 
αρχίζοντας από το πρόσφατο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Finn που ολοκληρώθηκε στο 
Cadiz της Ισπανίας.

To τελευταίο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν 
εξαιρετικά δύσκολο από πλευράς καιρικών 
συνθηκών αλλά και επιπέδου αντιπάλων. Στη 
Ισπανική πόλη είχαν έρθει για να αγωνιστούν 
96 αθλητές από 33 χώρες και μάλιστα ανα-
μεσά τους 12 Ολυμπιονίκες. Αντιλαμβάνεστε 
λοιπόν το μέγεθος της προσπάθειας και τη ση-
μασία του τελικού αποτελέσματος, δηλαδή της 
7ης θέσης που τελικά κατάφερα να κερδίσω, 
αφού ακόμα και το Medal Race διεξήχθη με 
συνθήκες επιβίωσης και τον άνεμο να ξεπερνά 
τους 30 κόμβους.

Πόσο δύσκολο είναι να αγωνίζεται κά-
ποιος σε τόσο υψηλό επίπεδο πρωταθλη-
τισμού κυριολεκτικά ολομόναχος σε μία 
ξένη χώρα; 

Είμαι μοναχικός λύκος... (χαμόγελα). Το Finn σε 
κάνει μοναχικό, αλλά πάντα θες μία βοήθεια, 
ένα δεύτερο χέρι, μία υποστήριξη. Δυστυχώς 
το να είσαι ολομόναχος να μην έχεις έναν 
άνθρωπο να πεις μια κουβέντα να ανταλλά-
ξεις απόψεις για την έκβαση του αγώνα, κάνει 
τα πράγματα πολύ δυσκολότερα. Σε αυτό το 
πρωτάθλημα δυστυχώς ήμουν μόνος αφού δεν 
είχα μαζί μου προπονητή ή συνοδό παρ’ όλη την 
οικονομική υποστήριξη της Ελληνικής Ιστιοπλο-
ϊκής Ομοσπονδίας, ειδικά για το θέμα αυτό.

Θα ήθελες να εξηγήσεις το θέμα του προ-
πονητή αναλυτικότερα;

Δύσκολο αλλά ας το πούμε απλά. Ο προπονη-
τής όπως συνηθίζουμε να λέμε είναι ο άνθρω-
πός σου, το άλλο σου μισό, σε αυτό το επίπεδο 
που βρίσκομαι είναι αυτός που θα με μάθει 
κάτι, αλλά και αυτός που θα με συμπληρώσει, 
που θα σκέφτεται όπως εγώ ταυτόχρονα με 
εμένα. Θα λειτουργεί συνδυαστικά, προσθε-
τικά, ως δύο άνθρωποι που γίνονται ένας, 

με στόχο πάντα τη βελτίωση και το καλύτερο 
αποτέλεσμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για να 
γίνει αυτό πρέπει προπονητής και αθλητής να 
ζουν και να λειτουργούν μαζί. Από το Μικρο-
λίμανο έως το Cadiz ή από το Μαϊάμι έως το 
Τόκυο θα πρέπει ο προπονητής να είναι μόνιμα 
κοντά μου σε μία σχέση πλήρους και αποκλει-
στικής απασχόλησης, η οποία όμως απαιτεί 
μισθούς και χρήματα και όχι απλά και μόνον 
έξοδα μετακίνησης διατροφής και διαμονής. 

Αφού το πιάσαμε ανάποδα ας πούμε δύο 
λόγια και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
του 2017 στη λίμνη Balaton της Ουγ-
γαρίας, που ήταν μία ακόμα εξαιρετική 
αγωνιστική σου εμφάνιση.

Ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι πάντα δύ-
σκολο. Ειδικά δε ένα πρωτάθλημα που γίνεται 
σε λίμνη με γλυκό νερό και άρα το σκάφος έχει 
εντελώς διαφορετική συμπεριφορά από αυτή 
που έχει στο θαλασσινό νερό που συνδυάζεται 
και με το κύμα. Επίσης στο πρωτάθλημα αυτό 

Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης με τον αθλητή του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος Γιάννη Μιτάκη, που έχει στο ενεργητικό του δύο 
ολυμπιακές συμμετοχές, ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους τίτλους στις δύο μονοθέσιες-μοναχικές αλλά και δυσκολότερες ιστιοπλοϊκές 
κατηγορίες του ολυμπιακού προγράμματος, τα Laser και τα Finn.
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αγωνίστηκαν 113 αθλητές αριθμός ρεκόρ για 
ένα Παγκόσμιο Finn. Η 6η θέση, ήρθε με πολύ 
κόπο και προσπάθεια και δείχνει ότι έχω πλέον 
καθιερωθεί στους 10 καλύτερους αθλητές του 
Finn, παγκοσμίως, ανεξαρτήτως καιρικών συν-
θηκών ή περιοχής όπου γίνονται οι αγώνες.

Θα θέλαμε να μάθουμε για τα πρώτα 
ιστιοπλοϊκά βήματα του Γιάννη Μιτάκη έτσι 
ώστε να συνδέσουμε στο μυαλό μας, όλη 
σου την ιστιοπλοϊκή πορεία. 

Ξεκίνησα την ιστιοπλοΐα από 6 χρονών κά-
νοντας όπως όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας 
Optimist. Μετά πέρασα για ένα διάστημα ως 
πλήρωμα στην κατηγορία 420 και λίγο πριν το 
2004 μεταπήδησα στα Laser. Το 2009 μπήκα 
στην κατηγορία Finn στην οποία αγωνίζομαι ως 
και σήμερα.

Ποιες οι διακρίσεις στην κατηγορία Laser 
και ποιες στα Finn, 

Στην κατηγορία Laser και συγκεκριμένα στα 
Radial είχα ένα δεύτερο παγκόσμιο τίτλο 
καθώς και έναν δεύτερο ευρωπαϊκό. Στα Finn 
οι διακρίσεις μου είναι σημαντικότερες αφού 
ασχολούμαι περισσότερα χρόνια και φυσι-
κά έχω ωριμάσει και ως αθλητής. Θα σας 
αναφέρω χαρακτηριστικά ότι ήμουν πρώτος 
στο Ευρωπαϊκό Finn Νέων το 2009 και 2010, 
ενώ το 2012 κέρδισα το χρυσό στο Ευρωπαϊκό 
Ανδρών. Έκτοτε είμαι στην πρώτη δεκάδα της 
παγκόσμιας ελίτ του Finn, πράγμα αρκετά δύ-
σκολο, και συμμετείχα και σε δύο Ολυμπιακούς 
Αγώνες το 2012 στο Λονδίνο, όπου ήρθα 14ος 
καθώς και στο Ρίο το 2016 όπου ήρθα 11ος. 

Πόσο ιστιοπλοϊκά 'βαρύ' είναι το επώνυμο 
Μιτάκης; 

Τόσο όσο και τα άλλα επώνυμα, αθλητών που 
οι πατεράδες τους έχουν διακριθεί στην ιστιο-
πλοΐα. Απλά ο δικός μου ήταν γνωστός ειδικά 
για την πορεία του στην κατηγορία Finn, κάτι 
που δεν μου έχει ποτέ δημιουργήσει κάποιο 
'ψυχολογικό βάρος'. Η ιστιοπλοΐα μπήκε σπίτι 
από τον Μιχάλη Μιτάκη, αλλά ο αδελφός μου 
και εγώ πήραμε τον δικό μας δρόμο και ζούμε 
το άθλημα αυτόνομα και χωρίς καμία πίεση ή 
καθοδήγηση.

Αφού ανακαλύπτουμε τον Γιάννη Μιτάκης, 
θα θέλαμε να πεις για τις σπουδές και την 
ακαδημαϊκή σου πορεία.

Ταυτόχρονα με την ιστιοπλοϊκή μου ενασχόλη-
ση είμαι και φοιτητής στη σχολή Πολιτικών Μη-
χανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
της Αθήνας και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα 
έχω και το πτυχίο στα χέρια μου .

Πώς συνδυάζει κάποιος αθλητής τις 
πανεπιστημιακές σπουδές και τον υψηλό 
πρωταθλητισμό;

Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής όταν ξεκίνησα 
τις σπουδές στο Πολυτεχνείο πίστευα ότι ο 
συνδυασμός αυτός στον οποίο αναφέρεστε θα 
ήταν κάτι απλό και εφικτό. Σήμερα μπορώ να 
σας πω μετά βεβαιότητος ότι αυτό δεν γίνεται. 
Δεν συνδυάζονται μαζί αυτά τα δύο, όσο και αν 
προσπαθείς ή νομίζεις ότι έχεις τις ικανότητες, 
διότι και τα δύο απαιτούν απόλυτη αφοσίωση. 
Όταν το κατάλαβα δηλαδή το 2010 αποφάσισα 
να διακόψω τις σπουδές και να αφοσιωθώ 
στον υψηλό πρωταθλητισμό, ενώ μετά τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, και για να 
αποφορτιστώ από την πίεση της ιστιοπλοΐας, 
ξεκίνησα ξανά τη σχολή και έριξα όλο μου το 
βάρος εκεί, με αποτέλεσμα σήμερα που μιλάμε 
να είμαι ένα μικρό βήμα πριν το πτυχίο.

Είμαστε στις αρχές του 2018, με την 
εμπειρία της συμμετοχής στου Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Ρίο το 2012 πίσω μας και μπρο-
στά το Τόκυο 2020. Τι σκέφτεσαι και πώς 
βλέπεις την πορεία για την Άπω Ανατολή;

Το πλάνο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
2016, έδειχνε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Τόκυο και το 2020. Μετά λοιπόν την επιστροφή 
από τη Βραζιλία αποφάσισα όπως και οι περισ-
σότεροι αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό 
υψηλού επιπέδου να κάνω ένα διάλλειμα να 
ξεκουραστώ και να αποτοξινωθώ από την τερά-
στια πίεση που δημιουργεί μία ολυμπιακή προ-
ετοιμασία με υψηλούς στόχους. Έτσι στις αρχές 
του 2017 ξεκίνησα μόνον με την συμμετοχή στο 
Παγκόσμιο της λίμνης Balaton και στο οποίο 
αναφερθήκαμε προηγουμένως καθώς και στο 
Ευρωπαϊκό και πλέον το 2018 η προετοιμα-
σία μου αρχίζει να μπαίνει σε γρηγορότερους 
ρυθμούς. Πρώτα ο αγώνας του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου της World Sailing στο Μαϊάμι όπου 
τερμάτισα 5ος και μετά το Ευρωπαϊκό.

Πώς βλέπεις τη συνέχεια; 

Τα πράγματα στη ζωή δεν εξελίσσονται πάντα 
έτσι όπως τα σχεδιάζεις, διότι μετά τις τόσες 
επιτυχίες και τις συμμετοχές σε δύο Ολυμπιά-
δες είμαι ξανά σε αναζήτηση βασικού χορηγού. 
Αυτή την στιγμή έχω μόνον την υποστήριξη 
των εταιρειών MUSTO, που αφορά τον εξειδι-
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κευμένο ιστιοπλοϊκό εξοπλισμό όπως τα ρούχα 
και της εταιρείας BMS United Bankers United 
που υποστηρίζει τα έξοδα ταξιδιών για αγώνες. 
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μία υψηλού επιπέ-
δου προετοιμασία ειδικά για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του TOKYO που είναι στην άλλη άκρη 
του πλανήτη, στη μακρινή και πολύ ακριβή 
από πλευράς καθημερινής ζωής Ιαπωνία, θα 
είναι πολύ ακριβότερα από την προετοιμασία 
που κάναμε για το Ρίο. Άρα χωρίς σοβαρές 
χορηγίες και υποστήριξη από την πολιτεία 
μία τέτοια προετοιμασία δεν είναι εφικτή από 
ιδίους πόρους. 

Αντιλαμβανόμαστε από τα λεγόμενά σου 
ότι ο δρόμος για το TOKYO 2020, είναι υπό 
αμφισβήτηση, τουλάχιστον στο μυαλό σου;

Φυσικά. Δεν θέλω να πάω απλά για την τρίτη 
μου ολυμπιακή συμμετοχή. Τι νόημα έχει 
άλλωστε ; Πήγα δύο φορές έχω φέρει δυο 
αξιόλογα αποτελέσματα, αλλά πλέον όπως 
έχω πει και πιο πάνω έχω ωριμάσει ως 
άνθρωπος και αθλητής και θέλω να πάω για τη 
διάκριση. Φυσικά και για να μην παρεξηγηθώ, 
η διάκριση δεν είναι δεδομένη για κανέναν. 
Πιστεύω όμως ότι για να πάω πρέπει να 
έχω φέρει πριν, αποτελέσματα που δείχνουν 
διάκριση, αλλά και έχοντας κάνει την προετοι-
μασία που μπορεί να φέρει το μετάλλιο ώστε 
να κλείσω έτσι την καριέρα μου στο Finn. Όλα 
τα προηγούμενα όμως απαιτούν χρήματα. 
Χρειάζομαι εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογί-
ας, μόνιμο προπονητή παγκοσμίου κύρους, 
συνεχή ταξίδια στο εξωτερικό καθώς και 
υποστήριξη εξειδικευμένων συνεργατών όπως 
ενός φυσιοθεραπευτή, έξοδα που δεν μπορεί 
να επωμιστεί ούτε ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος 
ούτε η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Για 
να γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά, η μόνη 
ελπίδα είναι το πρόγραμμα της Ελληνικής Ολυ-
μπιακής Επιτροπής "υιοθετήστε έναν αθλητή 
για το ΤΟΚΥΟ". Ας περιμένουμε με υπομονή.

Το τελευταίο καιρό έχουν γίνει πολλές 
αναφορές και συζητήσεις γύρω από τις 
προπονητικές προσπάθειες του Αιμίλιου 
Παπαθανασίου. Ποια η άποψή σου;

Αυτό που εγώ μπορώ να πω αναφορικά με τον 
Αιμίλιο, είναι ότι όταν ήρθε η ώρα μου να πε-
ράσω από τα Laser στα Finn, μου παραχώρησε 
απλόχερα όλο του τον εξοπλισμό, με αποτέλε-
σμα να βρεθώ αυτομάτως σε υψηλό επίπεδο 
ως προς τους αντιπάλους μου. Επίσης μπορώ 
να εκφράσω και δημόσια τη θετική μου γνώμη 
μου ως προς τις προπονητικές του γνώσεις και 
ικανότητες στην κατηγορία Finn που απλόχερα 
και με ανιδιοτέλεια πάντα και παντού μου προ-
σφέρει. Σε οποίο πρωτάθλημα και αν έχουμε 
συναντηθεί, άσχετα με τις ιδιότητες του καθ́  
ενός μας, μου απάντησε και με βοήθησε σε ότι 
και αν τον ρώτησα. Άρα δεν έχω κάτι άλλο να 
προσθέσω για έναν τόσο αξιόλογο αθλητή.

Επόμενος στόχος;

Τι άλλο από το Παγκόσμιο Finn του 2018 στο 
Aarhus της Δανίας, όπου οι συμμετέχοντες 
θα διεκδικήσουν τα πρώτα εισιτήρια για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του TOKYO 2020.
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Συνέντευξη στην: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: Bogee Tόth

«Τι να την κάνεις μία ζωή  
σε ευθεία γραμμή...;»

Βασιλεία Καραχάλιου

συνέντευξη

Βασιλεία πως βρέθηκες στον χώρο της 
ιστιοπλοΐας; Ποιες είναι οι πρώτες σου 
αναμνήσεις από το άθλημα;

Ξεκίνησα την ιστιοπλοΐα πολύ μικρή. Ήμουν, 
μόλις, έξι ετών. Τα πρώτα μου “βήματα” στον 
αθλητισμό ήταν στην κολύμβηση όπου πηγαί-
ναμε με τα δύο μεγαλύτερά μου αδέλφια. Το 

γεγονός όμως ότι ο ένας αδερφός μου είχε 
άσθμα, και έπρεπε να βρίσκεται σε επαφή με 
τη θάλασσα χειμώνα - καλοκαίρι οδήγησε τη 
μητέρα μου να μας γράψει στην ιστιοπλοΐα στον 
Ναυτικό Όμιλο Γλυφάδας, όπου και μένουμε. 
Θυμάμαι ότι είχα ξετρελαθεί από την πρώτη 
μέρα. Ένιωσα ένα ανεξήγητο αίσθημα, λες και 
βρισκόμουν ξαφνικά "σπίτι" μου. Όλο αυτό το 
αίσθημα ελευθερίας, τα παιχνίδια στο νερό, οι 
προπονητές που έκαναν τα μαθήματα με τέτοιο 
τρόπο που να είναι ευχάριστος, σαν παιχνί-
δι, αλλά, πάνω από όλα, το αίσθημα ότι με 
εμπιστεύονταν να τιμονεύω το δικό μου σκαρί! 
Υπέρτατο αίσθημα σε τόσο μικρή ηλικία... 

Γιατί επέλεξες την κατηγορία του Laser;

Στην ηλικία των 13 ετών, φεύγοντας από το 
optimist (σ.σ. την κατηγορία όπου ουσιαστικά 
μαθαίνεις τις βασικές αρχές και τους κάνονες 
του αθλήματος), άρχισα να κοιτάζω τριγύρω 
για την κατηγορία του σκάφους που θα ήθελα 
να ασχοληθώ. Όλοι μου έλεγαν ότι πρέπει να 

πάω σε διπλό σκάφος γιατί ενώ ήμουν ψηλή, 
ήμουν πολύ αδύνατη. Όμως στο μυαλό μου 
είχα κατασταλάξει, νομίζω από πολύ πριν, ότι 
το σκάφος που με ενδιέφερε ήταν το laser. 
Πρώτα από όλα είχε.... "αεροδυναμική" κοψιά...
(σ.σ. η ιστιοπλόος βάζει τα γέλια και το όμορφο 
πρόσωπό της λάμπει), κάτι που μου άρεσε, 
δεύτερον γιατί δεν ήθελα να μπλέξω όπως ο 
μεγαλύτερος αδερφός μου με τα διπλά σκαφή 
και να εξαρτώμαι από κάποιον άλλο για τις 
ώρες που θα αφιέρωνα στην καινούρια μου 
κατηγορία και τρίτον ήξερα ότι στις αποφάσεις 
που έπαιρνα στο νερό δεν σήκωνα, ούτε συζή-
τηση... ούτε διαπραγμάτευση. Έτσι, ουσιαστικά 
η απόφαση αποτελούσε μονόδρομο...

Ποιοι ήταν οι λόγοι που επέλεξες την 
Ισπανία για προπόνηση, όταν έφυγες από 
την Ελλάδα;

Κάποια στιγμή έφτασα σε αδιέξοδο. Στην ηλικία 
των 18 χρόνων, επειδή έβλεπα ότι δεν είχα 
συναγωνισμό ώστε να μπορέσω να "ανεβώ" 

Εάν μου ζητούσε κάποιος, μέχρι πρόσφατα, να περιγράψω τη Βασιλεία Καραχάλιου θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα ευγενικό και 
ντροπαλό κορίτσι. Τώρα όμως μπορώ να πω ότι είναι... σαν τη θάλασσα... Απρόβλεπτη. Εκεί που τη βλέπεις ήρεμη, εκεί φουρτουνιάζει 
και ξεσπά. Όπως κανένας δε μπορεί να βάλει σε... καλούπι τη θάλασσα, έτσι δεν μπορεί να βάλει και την πρωταθλήτρια των Laser. Με 
το μικρόβιο του πρωταθλητισμού μέσα της αγωνίζεται για να διακριθεί και να πετύχει. Δε δίστασε σε ηλικία 18 ετών να “ξενητευτεί” 
για να διεκδικήσει τα όνειρά της. Το πείσμα του πρωταθλητή πηγάζει και από τη συνέντευξη που είχα με τη νεαρή καπετάνισσα, μία 
συνέντευξη που την απόλαυσα από την πρώτη μέχρι την τελευταία λέξη...
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αγωνιστικά, και έτσι πολλές φορές έκανα 
προπονήσεις με τα αγόρια ή με την αντρική 
κατηγορία laser standard. Όταν έχασα την πρό-
κριση για τους Ολυμπιακούς του Ρίο, κατάλαβα 
ότι έπρεπε να δουλέψω αλλιώς και... αλλού. 
Ο τωρινός προπονητής μου με είχε ξεχωρίσει 
από τους αγώνες στο εξωτερικό, όπου με έβλε-
πε να αγωνίζομαι και μου έκανε πρόταση να με 
αναλάβει ολοκληρωτικά και να με πάει σε Ολυ-
μπιακούς. Τρελή χαρά... Ένιωθα ότι ξεκόλλησα 
από το τέλμα, ότι έπαιρνα πάλι μπρος, αλλά 
βέβαια, και πάλι, ήταν δύσκολα. Μακριά από 
την οικογένεια μου, με μηδαμινούς πόρους, και 
υπεράνθρωπη προσπάθεια να αντέξω μακριά 
από το σπίτι μου και να αντέξω επίσης τους 
εξαντλητικούς ρυθμούς προπονήσεων. 

Τι παραπάνω σου δίνει η προετοιμασία 
στην Ισπανία από την Ελλάδα;

Η παραμονή μου στην Ισπανία μου προσφέρει 
το πλεονέκτημα να προπονούμαι με συνα-
θλήτριες μου από τον στόλο που αγωνίζομαι 
και η συγκεκριμένη τοποθεσία προσφέρει 
το πλεονέκτημα να παρέχει όλα τα είδη του 
καιρού, ετοιμάζοντας με για κάθε είδους καιρό 
στη θάλασσα. Όχι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε 
παρόμοιες τοποθεσίες, αλλά αυτό είναι μια 
άλλη πονεμένη ιστορία.

Περιέγραψε μας μία ημέρα στην Ισπανία...

Μια συνηθισμένη μέρα μου ξεκινάει στις επτά 
το πρωί, παίρνουμε το πρωινό μας και εξα-
φανιζόμαστε για ποδήλατο. Στις εννέα είμαστε 

στο γυμναστήριο για το πρώτο session, και τε-
λειώνουμε στις έντεκα. Αμέσως ετοιμάζουμε το 
σκάφος και στις 12 είμαστε στο νερό για προ-
πόνηση μέχρι τις 15.30. Βγαίνουμε τρώμε το 
γεύμα μας και πηγαίνουμε στο γυμναστήριο από 
τις 16.00 μέχρι τις 18.00. Έπειτα γυρνάμε στο 
διαμέρισμα όπου μένουμε με όλη την ομάδα και 
αφού κάνουμε ένα βιαστικό μπάνιο, τρώμε κάτι 
και κατεβαίνουμε στο διαμέρισμα των προπο-
νητών για debriefing μέχρι τις 21.00, δηλαδή 
περίπου δύο ώρες. Στις 21.00, ανεβαίνουμε 
στο διαμέρισμα να πλύνουμε τα ιστιοπλοϊκά μας 
ρούχα, να μαγειρέψουμε και να κάνουμε ό,τι 
άλλο προλαβαίνουμε μέχρι τις 22.00, περίπου, 
πέφτουμε για ύπνο. Αυτό είναι το καθημερινό 
μας πρόγραμμα, πλην των Κυριακών που κά-
νουμε τα πάντα όπως κάθε μέρα, έκτος από το 
να πέσουμε στο νερό για προπόνηση.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες θυσίες που 
έχεις κάνει για το άθλημα; 

Οι μεγαλύτερες θυσίες; Χμμ η κατάθεση όλης 
της ζωής μου, τα ατελείωτα δάκρυα απογοή-
τευσης και η πρόωρη ωριμότητα, όμως, δεν 
μετανιώνω λεπτό, οι χαρές σε αποζημιώνουν 
για όλα. Έπειτα τι να την κάνεις μια ζωή σε 
ευθεία γραμμή; Έχεις πεθάνει πριν από την 
ώρα σου...

Πως είναι η συνεργασία σου με τον προ-
πονητή σου;

Η συνεργασία μου με τον προπονητή μου είναι 
εκρηκτική! Όπως και οι σχέσεις μου με τους 
περισσότερους ανθρώπους. Γελάμε, τσακωνό-
μαστε, συζητάμε πολύ, αγριεύουμε αλλά πάντα 
επιβιώνουμε. Τώρα νομίζω έχουμε ισορροπή-
σει... ξέρει πια ο ένας τον άλλο... Ξέρει ότι στις 
αποφάσεις μου στο νερό είμαι πεισματάρα και 
κάνω αυτό που νιώθω... ό,τι και να μου πουν, 
ό,τι εντολή και να μου δώσουν. Όταν με ανέλα-
βε, είχα κάνει την περισσότερη δουλειά μόνη 
μου. Απ’ ό,τι μου είπε, αυτός 

έβαλε το τελευταίο φινίρισμα για να φανεί 
το έργο. Είναι σπουδαίος άνθρωπος, στις 
δυσκολίες τις οικονομικές, ίσως, αυτός ήταν ο 
μεγαλύτερος χορηγός μου. Πίστεψε σε εμένα 
από την πρώτη μέρα και είπε στη μητέρα μου 
ότι έχω εκπληκτικό ταλέντο... Σε εμένα δεν το 

είπε ποτέ (σ.σ. η τελευταία της φράση συνοδεύ-
εται με πολλά γέλια).

Στο Γιουρολύμπ μέχρι την κούρσα μεταλ-
λίων ήσουν πρώτη και με διαφορά. Τι πήγε 
στραβά στην τελευταία ιστιοδρομία και 
ήρθες δεύτερη;

Γιουρολύμπ και κούρσα των μεταλλίων... Τα 
πάντα στη ζωή είναι πειραματισμός. Το ίδιο και 
τα ρίσκα που παίρνεις μέσα σε μια κούρσα, 
ειδικά όταν ο καιρός είναι τόσο ρουλέτα, όπως 
στο Γιουρολύμπ. Σε τέτοιες μικρές ρεγκάτες 
πειραματίζεσαι και ρισκάρεις πιο πολύ γιατί 
σε παίρνει... Αν δεν το κανείς εκεί, που θα το 
κάνεις; Στα παγκόσμια;

Ποιος είναι ο στόχος της χρονιάς;

Ο στόχος της χρονιάς είναι να πάρω την πρό-
κριση για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο. Όλα τα 
υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα και στην τροχιά 
της πρόκρισης.
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κωπηλασία

Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2017 - 10 χρυσά μετάλλια

Νέα διοίκηση απέκτησε ο πρωταθλητής 
Ελλάδας ΝΟ Ιωαννίνων. Μετά τις αρχαιρεσίες 
το ιστορικό σωματείο της Ηπείρου απέκτησε για 
πρωτη φορά απο την ίδρυσή του γυναίκα πρόε-
δρο που δεν είναι άλλη από την πρώην πρωτα-
θλήτρια κωπηλασίας Μάρθα Παλαιοπάνου. 

Ο πρόεδρος και το ΔΣ της ΕΚΟΦΝΣ εύχονται 
στην ίδια και στα μέλη του νέου ΔΣ καλή επιτυ-
χία στο έργο τους. 

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ομίλου συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα 

με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος Μάρθα Πα-
λαιοπάνου, Αντιπρόεδρος Αλέξανδρος Μπερής, 
Γενικός Γραμματέας Αθανάσιος Κιτσάκος, Ταμί-
ας Κων/νος Παπαπέτρος, Έφορος Κωπηλασίας 
Αθανάσιος Κιτσάκος, Έφορος Υλικού Θεόδωρος 
Βαντόλας, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Κων/
νος Παπαπέτρος και Μέλη Σπυριδούλα Μπάγια, 
Κων/νος Μπαράτσας, Χρήστος Δημητρίου και 
Γεώργιος Πασχάλης.

Η κ. Μάρθα Παλαιοπάνου μετά τη λήξη των 
διαδικασιών ανέφερε τα ακόλουθα: «Θέλω να 

ευχαριστήσω προσωπικά αλλά και εκ μέρους 
των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. τα μέλη της 
Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου για την εμπι-
στοσύνη που μας έδειξαν, δεσμευόμενοι πως 
θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, έχοντας 
φυσικά ως προτεραιότητα το αγωνιστικό 
κομμάτι. Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη, 
αγαθή και εποικοδομητική συνεργασία. Αυτό 
που οφείλουμε να κάνουμε, διοίκηση, μέλη, 
προπονητές, αθλητές, είναι να επαναφέρουμε 
τον σύλλογο στη θέση που του αξίζει».

Ιστορικές εκλογές στον Ναυτικό Όμιλο Ιωαννίνων

Συνεχίζεται ο σχεδιασμός για το Ευρωπαικό του 2019
Με γοργούς ρυθμούς προχωρά ο σχεδιασμός 
για την διοργάνωση του Ευρωπαικού πρω-
ταθλήματος κωπηλασίας κάτω των 23 ετών 
που θα φιλοξενηθεί το 2019 στα Ιωάννινα. 
H πρώτη συνάντηση της χρονιάς πραγματο-
ποιήθηκε σε άριστο κλιμα την Παρασκευή 
9/2 ανάμεσα στο προεδρείο της Οργανωτικής 
Επιτροπής με τον περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέ-
ξανδρο Καχριμάνη και τον δήμαρχο Ιωαννιτών 
Θωμά Μπέγκα.

Και από τους δυο υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και 
διάθεση προκειμένου η πόλη των Ιωαννίνων να 
φιλοξενήσει με επιτυχία την πρώτη ευρωπαϊκή 
διοργάνωση για την κωπηλασία που έρχεται μετά 
από πολλά χρόνια στην πρωτεύουσα της Ηπείρου. 

Συμφωνήθηκε μάλιστα να γίνει προσπάθεια για 
την αποκατάσταση σε συνεργασία με το ΠΕΑΚΙ 
των χώρων τον λεμβαρχείων, των εξεδρών, του 
αγωνιστικού στίβου και του πύργου τερματισμού.

Ακολούθησε συνεδρίαση της Οργανωτικής 
Επιτροπής όπου αποφασίστηκε η δημιουργία 
επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης, η εκπό-
νηση προγράμματος μάρκετινγκ καθώς επίσης 
να γίνει η έναρξη των διαδικασιών πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος εθελοντών.

Η επόμενη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επι-
τροπής του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2019 
έχει οριστεί για τον ερχόμενο μήνα.

Η αντίδραση της ΕΚΟΦΝΣ για την απόφαση του ΣτΕ
Ανακοίνωση-διαμαρτυρία εξέδωσε η Ελληνική 
Κωπηλατική Ομοσπονδία με αφορμή την πρό-
σφατη απόφαση του ΣτΕ να καταργήσει όλα τα 
προνόμια για την εισαγωγή πρωταθλητών στα 
ΑΕΙ και ΤΕΙ ακόμα και τα ελάχιστα μόρια με τα 
οποία πριμοδοτούνται για τις επιτυχίες που 
προσφέρουν στον ελληνικό αθλητισμό.

Χαρακτηριστικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Ιδιαίτερα δυσάρεστα μας εξέπληξε η πρόσφατη 
απόφαση του ΣτΕ που έκρινε ως αντισυνταγματική 
ρύθμιση την εισαγωγή διακριθέντων πρωταθλη-
τών σε σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ της προτίμησης τους.

Επειδή προφανώς κάποιοι αγνοούν ότι αυτή η 
ρύθμιση υπέρ των Ελλήνων αθλητών/τριών δεν 
γίνεται εις βάρος κανενός αλλά καθ’ υπέρβαση του 

προβλεπομένου κάθε φορά αριθμού εισακτέου, 
άρα δεν θίγεται κανείς άλλος εν δυνάμει φοιτητής 
αφού η θέση του δεν κινδυνεύει από τις συγκεκρι-
μένες που καταλαμβάνονται από αθλητές,

Επειδή στην Ελλάδα του σήμερα με την οικονομική 
κρίση να έχει μειώσει δραστικά την δυνατότητα προ-
ετοιμασίας των αθλητών υψηλού πρωταθλητισμού 
αφού οι προϋπολογισμοί των αθλημάτων παραμέ-
νουν για χρόνια σταθερά καθηλωμένοι χαμηλά,

Επειδή πέρα από το να δηλώνουμε υπερήφανοι 
κάθε φορά που οι Έλληνες αθλητές με αυτοθυσία 
και όραμα κατακτούν σπουδαίες διακρίσεις και ανε-
βαίνουν στα βάθρα όλου του κόσμου υψώνοντας 
την σημαία μας όσο λίγοι, πρέπει και να το δηλώ-
νουμε έμπρακτα όταν τα ανταποδοτικά κίνητρα τους 

για μάθηση και περαιτέρω καταξίωση απειλούνται,

Για όλα τα παραπάνω

Η Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία δηλώ-
νει απόλυτα σύμφωνη με την θέση της Ε.Ο.Ε., 
και καλεί επειγόντως τους αρμόδιους αθλητικούς 
πολιτειακούς φορείς να θεσπίσουν άμεσα τον 
τρόπο με τον οποίο αυτά τα παιδιά θα έχουν 
δικαίωμα και στον πρωταθλητισμό υψηλού επι-
πέδου αλλά και στην περαιτέρω ακαδημαϊκή τους 
μόρφωση, με δίκαιες ρυθμίσεις για το καλό: 

• Του ελληνικού αθλητισμού,

• Των παγκόσμιων και ολυμπιακών μας επιδόσεων &

• Της δημιουργίας υγιών προτύπων για τους 
νέους όλης της χώρας.

ΚΑΡΑΠΑΤΟΓΛΟΥ ΙΑΣΩΝΑΣ, 1ΧΠ

ΝΤΙΝΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΣΧΙΖΟ-
ΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, 2ΧΕ

ΝΟΝΗ ΙΣΜΗΝΗ 1ΧΚ

ΚΑΡΑΔΕΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΑ-
ΠΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΑ-
ΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΕΧΤΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 
ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΙΚΑΡΔΑΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΑΠΙΚΩΦ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΛΙΟΥΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 8+Π

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΕ-
ΧΤΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΕΚΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΤΣΙΚΑΡΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΛΑΠΙΚΩΦ ΘΟΔΩΡΟΣ. 4-Π

ΜΠΡΟΥΣΟΒΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 
ΝΟΝΗ ΙΣΜΗΝΗ, ΚΟΥΡΤΗ ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗ, ΜΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 4ΧΚ

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΑΡΑΔΕ-
ΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2-Π

ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΣΧΙΖΟΔΗ-
ΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ, ΝΤΙΝΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΣ 4ΧΕ

ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΠΙΤΖΙ-
ΛΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ. 2– Ν,

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ, ΚΟΥ-
ΚΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ 
ΗΛΙΑΣ 4-Ε

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 2017

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 2017

ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ & 
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΒΟΛΟΥ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗ – ΔΗ-
ΜΑΡΧΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 
ΣΤΟ ΑΘΛΗΜΑ
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Τα δάκρυα χαράς, τα μετάλλια, 
η συγκίνηση όλα όσα έζησαν 
οι αθλητές και οι αθλήτριες της 
κωπηλασίας το 2017, όλες εκείνες 
οι στιγμές της νίκης και της δικαίω-
σης ξαναζωντάνεψαν το βράδυ της 
Δευτέρας 26/2 στο αμφιθέατρο 
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτρο-
πής κατά τη βράβευση των κορυ-
φαίων της περασμένης χρονιάς.

Συνολικά βραβεύτηκαν 20 πληρώματα που 
κατέκτησαν από 1η έως 6η θέση σε Πα-
γκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και 
1η θέση στο Βαλκανικό καθώς και ο πρωτα-
θλητής και πολυνίκης σύλλογος της χρονιάς 
ΝΟ Ιωαννίνων και ΟΕΑ ΝΑΒ αντίστοιχα ενώ 
τιμητική βράβευση δόθηκε στον δήμαρχο Πε-
ριστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη που ωστόσο 
δεν κατάφερε να παραβρεθεί.

Την εκδήλωση στο σχεδόν κατάμεστο αμ-
φιθέατρο άνοιξε ο πρόεδρος της ΕΚΟΦΝΣ 
Γιάννης Καρράς ο οποίος στον χαιρετισμό 
του (που διάβασε ο Γενικός Γραμματέας της 
Ομοσπονδίας Αντώνης Αργυρίου λόγω 
φωνητικού προβλήματος που αντιμετώπιζε) 
τόνισε μεταξύ άλλων: «Συνολικά τη χρονιά 
που πέρασε οι αθλητές μας πέτυχαν σε 
Παγκόσμια Πρωταθλήματα μία δεύτερη, 
τέσσερις τρίτες και δύο έκτες θέσεις, στα 
Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα μία πρώτη και 
τρεις δεύτερες θέσεις και στο Βαλκανικό 
Πρωτάθλημα δέκα πρώτες θέσεις. Στο 
Βαλκανικό Πρωτάθλημα μετά από πολλά 
χρόνια καταφέραμε και πήραμε τη πρώτη 
θέση στη βαθμολογία με δεύτερη τη Τουρ-
κία (η οποία δαπανά πολλά χρήματα για 
την ανάπτυξη του αθλητισμού) και τρίτη η 
σχεδόν μόνιμα πρώτη Ρουμανία». 

Χαιρετισμό απήφθυνε και ο πρόεδρος της ΕΟΕ 
Σπύρος Καπράλος ο οποίος αφού συνεχάρη 
τους βραβευόμενους τόνισε ότι γίνονται ενέρ-
γειες από την Ολυμπιακή Επιτροπή προκει-

μένου να διορθωθεί η απόφαση του υπουρ-
γείου Παιδείας σχετικά με τις απουσίες των 
αθλητών, αλλά και να επανέλθει μέρος των 
προνομίων για όσους διακρίνονται σε παγκό-
σμια πρωταθλήματα και μεγάλες διοργανώ-
σεις. Επίσης ανακοίνωσε ότι η ΕΟΕ εξασφά-
λισε ως το 2020 μέσω χορηγίας με γνωστή 
ακτοπλοϊκή εταιρεία την δωρεάν μεταφορά 
σκαφών από την Ελλάδα προς την Ιταλία για 
τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων.

Στη βράβευση παραβρέθηκαν επίσης οι κκ 
Μανώλης Κατσιαδάκης (πρόεδρος Ομοσπον-
δίας Ξιφασκίας και πρόεδρος ΕΦΙΠ), Ιάκωβος 
Φιλιππούσης (μέλος ΕΟΕ, υπαρχηγός Ολυμπι-
ακής ομάδας Τόκυο 2020), Γιώργος Λενός 
(μέλος ΕΟΕ), Δημήτρης Γεωργούλης (μέλος 
ΕΟΕ), Παντελής Κολόκας Αντιδήμαρχος 
Δήμου Ιωαννιτών, Γιάννης Μαραγκουδάκης 
(πρόεδρος ΠΟΙΑΘ), Κατερίνα Κατόπη Λυ-
κιαρδοπούλου (μέλος επιτροπής Μάρκετινγκ 
ΕΟΕ), Σπύρος Καλοζούμης (έφορος ΣΕΓΑΣ), 
Πρόδρομος Τσολακίδης (Διευθυντής Αγω-
νιστικού Αθλητισμού ΓΓΑ) Άγγελος Κουλου-
ριώτης (πρόεδρος ΠΣΥΑΣ), εκπρόσωποι των 
αρχηγών σωμάτων ενόπλων δυνάμεων και 
σωμάτων ασφαλείας ανάμεσα στους οποίους 
και ο ολυμπιονίκης και μέλος του ΔΣ Βασίλης 
Πολύμερος, ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΚΟΦΝΣ 
Γιώργος Σφέτσιος, ο Δημήτρης Μούγιος 
ασημένιος ολυμπιονίκης της κωπηλασίας και 
μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Ολυμπιονικών 
όπως επίσης ο αντιπρόεδρος της ΕΚΟΦΝΣ 
Γιάννης Μωυσίδης, ο γγ Αντώνης Αργυρίου, 
ο έφορος Αγώνων Κώστας Παπαγιάννης, ο 
έφορος Ανάπτυξης Κώστας Αθανασόπουλος.

Το κύπελλο του πρωταθλητή Ελλάδας παρέλα-
βε η νέα πρόεδρος του ΝΟΙ Μάρθα Παλαιο-
πάνου ενώ το κύπελλο του πολυνίκη η έφορος 
Κωπηλασίας του ΟΕΑ&ΝΑΒ Στέλλα Ρέππου. 

Αναλυτικά οι βραβευθέντες είναι:

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΝΟΣ, ΜΑΓΔΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 
3η παγκόσμια νίκη - 4ΧΕΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΘΩΜΑΪΣ,  
ΠΕΡΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 
3η παγκόσμια νίκη 2ΧΕΓ - 23
 
ΚΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΕΤΑ,  
ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
3η παγκόσμια νίκη 2ΧΓ - 23 &
 
KYΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ,  
ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 
2η ευρωπαϊκή νίκη 2ΧΓ - 23
 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Νίνος 
6η παγκόσμια νίκη, 1ΧΕΑ - 23
 
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ,  
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 
2η παγκόσμια νίκη 2 - Ν & 
2η ευρωπαϊκή νίκη 2 - Ν
 
ΣΤΕΡΓΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΝΤΙΝΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 
3η παγκόσμια νίκη 2ΧΕ
 
ΓΚΑΪΔΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ,  
ΣΧΙΖΟΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, 
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ,  
ΜΑΡΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
6η παγκόσμια νίκη, 4ΧΕ
 
ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  
ΣΤΕΡΓΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
1η ευρωπαϊκή νίκη, 2ΧΑ - 23
 
ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,  
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 
2η ευρωπαϊκή νίκη, 2 - Ε

Η βραδιά των κορυφαίων κουπιών για το 2017

Λ Ε Ζ Α Ν Τ Ε Σ

Από αριστερά προς δεξιά - 

(φωτογρ.1): Ο πρόεδρος της ΕΚΟΦΝΣ Γιάννης Καρράς με τη νέα πρόεδρο 
του πρωταθλητή ΝΟ Ιωαννίνων Μάρθα Παλαιοπάνου.

(φ.2): Ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ κ. Γιάννης Μαραγκουδάκης με τον πρωτα-
θλητή Ευρώπης Χρήστο Στεργιάκα.

(φ.3): Ο πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος Καπράλος με τον Παγκόσμιο πρωτα-
θλητή Νίνο Νικολαϊδη.

(φ.4 - κάτω): Όλοι οι βραβευθέντες αθλητές κι αθλήτριες.
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Μέσα Αυγούστου 1985. Έχουμε 
σχεδιάσει με την Έλενα, τη γυναίκα 
μου, μια ιστιοπλοϊκή εξόρμηση στη 
Λέσβο. Ένα Westerly 33, πολύ βολι-
κό για τους δυο μας, μας περιμένει, 
με αγγλικό φλέγμα, στην 3η μαρίνα 
της Γλυφάδας. Το έχουμε ετοιμάσει 
από κάθε άποψη κι ένα απόγευμα 
κατεβαίνουμε να ρίξουμε μια τελευ-
ταία ματιά, με πρόθεση ν’ αναχω-
ρήσουμε την επομένη το πρωί. Ως 
που να τελειώσει η τελευταία αυτή 
επιθεώρηση έχει πέσει το σκοτάδι 
κι ένας μέτριος άνεμος έρχεται απ’ 
τον νοτιά.

Ξαφνικά σκέφτομαι πως θα τ́αν ιδανικός 
καιρός για να περάσουμε τον κάβο Ντόρο. Κι 
αν ξεκινούσαμε απόψε;

Η απόφαση παίρνεται γρήγορα. Ένα ελαφρό 
δείπνο στην καντίνα της μαρίνας και κατά τις 
11 μ.μ. αφήνουμε την κατάφωτη Γλυφάδα. 
Τούτη η περιοχή, ο αρχαίος Δήμος Αιξωνέων, 
ήταν πριν 50 χρόνια ένα μικρό χωριό, που 
υδρευόταν από πηγάδια, τα πιο πολλά με νερό 
γλυφό, εξ’ ου και το όνομα του χωριού. Η 
πανέμορφη θέση εκτιμήθηκε σιγά σιγά και η 
Γλυφάδα εξελίχθηκε σ’ αυτό που είναι τώρα, 
ένα ωραίο προάστειο με ακριβές κατοικίες, 
πολυτελή ξενοδοχεία και κέντρα και μια σειρά 
από μαρίνες.

Ξανοιγόμαστε και πλέουμε παράλληλα με την 
ακτή, προς το Σούνιο. Ο άνεμος γαρμπής στα 
5 μποφόρ. Με τη μεγάλη genoa το log δείχνει 
ταχύτητα γύρω στους 7 κόμβους.

Η ακτογραμμή είναι εντυπωσιακή, κατάφωτη, 
με τ’ αυτοκίνητα να κινούνται διαρκώς στον πα-
ραλιακό δρόμο. Περάσαμε τη Βούλα, φτάνου-
με στη Βουλιαγμένη. Πανηγύρι φωτός. Κά-
ποτε κι εδώ ένα χωριουδάκι ήταν. Η αμμουδιά 
απλωνόταν στον “λαιμό” απ’ άκρου σ’ άκρο και 
τα νερά ήταν ξέβαθα. Αθηναίοι και Πειραιώτες 
έρχονταν για μπάνιο είτε στη ζεστή αμμουδιά 
είτε στην όμορφη λίμνη. Τώρα η Βουλιαγμένη, 
ο αρχαίος Δήμος Αναργυρούς, έχει γίνει μια 

τουριστική γωνιά υψηλής πολυτέλειας, απ’ τις 
ελκυστικότερες του κόσμου.

Απέναντι, δεξιά μας σιωπηλές οι Φλέβες, η 
αρχαία Φαύρα. Μόλις βγαίνουμε απ’ το στενό 
ένα μεγάλο, κατάφωτο ποστάλι μας προσπερ-
νά από δεξιά ολοταχώς. Βιάζεται να φέρει 
τους τουρίστες σ’ επαφή με την ομορφιά των 
ελληνικών νησιών.

Είναι 1 π.μ. όταν περνούσαμε το στενό στο 
Γαϊδουρονήσι. Η ονομασία της νησίδας αυτής 
οφείλεται στους Ενετούς, που την ονόμασαν 
Asino. Παλαιότερα ονομαζόταν "Πατρόκλου 
Χάραξ" γιατί ο ναύαρχος του Πτολεμαίου του 
Λάγου, Πάτροκλος, θέλοντας να ελέγχει την 
περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου, είχε χτίσει 
πάνω στο νησί ένα μικρό τείχος, όπως αναφέ-
ρει ο Παυσανίας (Α,α,1).

Να και το Σούνιο. Οι παραθαλάσσιες ταβερ-
νούλες, τα φώτα του ξενοδοχείου κοντά στην 
αμμουδιά. Λίγο πιο μέσα είναι ο χώρος όπου 
βρισκόταν ο ναός της "Σουνιάδος Αθηνάς". Και 
πιο μέσα απλώνεται η γη της Αττικής, η φορ-
τωμένη με ιστορία, η πάντα ζωντανή, ζεστή, 
ευλογημένη.

Οι κολώνες του ναού του Ποσειδώνα πάνω 
στο ύψωμα δεν φάινονται, σκεπασμένες από 
τη νύχτα. Λένε πως ο ναός αυτός χτίστηκε επί 
Περικλή, από μάρμαρο, στη θέση ενός προη-
γούμενου ναού από πωρόλιθο, που τον είχαν 
καταστρέψει οι Πέρσες. Παρά το ότι δέρνεται, 
σχεδόν 2.500 χρόνια τώρα, από θαλασσι-
νούς, αλμυρούς αέρηδες και καίγεται απ’ τον 
καυτό μεσογειακό ήλιο, αρκετές κολώνες του 
αντέχουν ακόμα, σημάδι από μακριά για τους 
τιμονιέρηδες.

Το Σούνιο είναι το πιο ονομαστό ακρωτήρι της 
Ελλάδας. Το αναφέρει ο Όμηρος σαν «ιερόν 
άκρον Αθηναίων».

Αναφέρει μάλιστα (Οδύς. Γ, 248) ότι ο Μενέ-
λαος, γυρίζοντας απ́  την Τροία, έχασε εδώ τον 
σπουδαίο καπετάνιο του Φρόντιδα και τον έθαψε 
μ’ όλες τις νεκρώσιμες τιμές πάνω στον λόφο.

Καθώς αφήνουμε αριστερά μας τη σπίθα 
του Μακρονησίου ο άνεμος δυναμώνει, κι 
έρχεται δεξιόπρυμνα. Το westerly δεν δείχνει 
να χαμπαριάζει. Ταχύτητα 7,5 ως 8 κόμβους. 
Ρότα 50ο. Είναι 3.30 π.μ. Η απόλυτη νύχτα. Το 
μαύρο επικρατεί στο νερό, στους όγκους της 
Εύβοιας και της Άνδρου, παντού. Όμως, όταν 

κοιτάξεις τον ουρανό βλέπεις τα’ αστέρια, τόσο 
αμέτρητα, τόσο λαμπερά, τόσο μακριά μας μα 
και τόσο μπροστά στα μάτια μας. Τι όμορφη 
μπορεί και γίνεται η νύχτα στο Αιγαίο! Πόσο 
πρέπει να ευγνωμονούμε το Θεό, που μας επι-
τρέπει να ζούμε στιγμές σαν κι αυτές! Η νύχτα 
αυτή πέφτει σαν βάλσαμο στην ψυχή, διώχνει 
κάθε δυσάρεστη σκέψη, σε εκμαυλίζει, τόσο 
που θέλεις να σιγοτραγουδήσεις…

Καθώς η ώρα περνά προχωρούμε με καλή 
ταχύτητα. Τώρα πια βλέπω τα φανάρια του Με-
γαλονησιού και της Φάσσας. Αυτά τα πύρινα, 
παλλόμενα μάτια που, όπως γράφει ο Παύλος 
Μελάς στα "Φλογισμένα Πέλαγα" ανοίγουν 
όχι για να ιδούν αλλά για να τα ιδούν, δίνουν 
μια καθησυχαστική σιγουριά στον νυχτερινό 
θαλασσοταξιδευτή.

Είναι άραγε οι φάροι ένα απ’ τα εφευρήματα 
του σοφού Παλαμήδη; Η είχαν επινοηθεί από 
προγενέστερους ναυτικούς λαούς; Οπωσ-
δήποτε, εικόνες σε αγγεία και νομίσματα 
και αναφορές απ’ τον Στράβωνα και άλλους 
δείχνουν ότι οι αρχαίοι Έλληνες έχτιζαν σε 
κατάλληλες παραλιακές θέσεις ψηλά κτίσματα 
σαν σημάδια για τη διευκόλυνση των ναυτικών. 
Πολλά από αυτά τα κτίσματα τα έκαναν ορατά 
και τη νύχτα, ανάβοντας στην κορυφή τους 
δυνατές φωτιές με ξύλα. Η εξέλιξη αυτών των 
κτισμάτων οδήγησε ως τον περίφημο φάρο 
της Αλεξάνδρειας. Οι Ρωμαίοι και οι Βυζα-
ντινοί στη συνέχεια έχτιζαν φάρους, όπως 
επίσης και οι μεσαιωνικοί λαοί. Μέχρι και τον 
18ο αιώνα οι φάροι λειτουργούσαν με φωτιές 
από ξύλα. Σιγά – σιγά επινοήθηκαν συστήμα-
τα καλύτερων φωτεινών πηγών, κατόπτρων 
και ανακλαστήρων και οι φάροι χτίστηκαν 
μεθοδικά σε κάβους και σημαντικές για τους 
ναυτιλλομένους θέσεις, με φαροφύλακες να 

Κείμενο και φωτογραφίες: Πλάτων Κεχαγιάς

Αναμνήσεις από Ιστιοπλοϊκές Κρουαζιέρες:

Προς τη Λέσβο

ταξιδιωτικό
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φροντίζουν τη λειτουργία τους. Ποιος από 
όσους αγαπούν να τριγυρνούν στις θάλασσες 
δεν καμάρωσε τα χαριτωμένα αυτά κτίσματα 
των φάρων; Σήμερα βέβαια επινοήθηκαν 
αυτόματοι φάροι, που λειτουργούν αποτελε-
σματικά χωρίς την ανάγκη μεγάλων κτισμά-
των και φαροφυλάκων. Οι γραφικοί παλιοί 
φάροι γίνονται πια ιστορία. Παρά πάντως τα 
σύγχρονα μέσα, τα GPS, τα Radar και ό,τι άλλο 
διευκολύνει τη ναυσιπλοΐα, οι φάροι θα είναι 
πάντα ένα στοιχείο που κάνει πιο ήμερη τη 
θάλασσα τη νύχτα.

Έχουμε σχεδόν περάσει το μπουγάζι του 
Καφηρέα. Είναι ακόμα σκοτάδι κι όμως ξαφνικά 
κάτι αλλάζει. Κάτι μου λέει πως έρχεται η αυγή. 
Αυτό το αίσθημα, μυστηριακό, ανεξήγητο, το 
είχα συχνά όταν με βρίσκανε στη θάλασσα τα 
όρια της νύχτας. Τι είναι; Να ναι μια ακτινοβολία 
που φτάνει πριν απ’ το ορατό φάσμα να κεντή-
σει το νευρικό μας σύστημα; Να ναι μια περίερ-
γη μεταβολή στα στοιχεία του αέρα; Δεν μπορώ 
να δώσω εξήγηση, όμως αυτό το αίσθημα ενός 
προ αυγινού μηνύματος μες στη νυκτερινή 
θάλασσα το έχω νοιώσει πολλές φορές.

Περνά αρκετή ώρα. Ο νοτιάς πέφτει σιγά 
– σιγά. Και κάποια στιγμή στην ανατολή τ’ 
αξεδιάλυτα σκοτάδια αρχίζουν ν’ αραιώνουν. 
Το φως, λευκό και δειλό στην αρχή, γίνεται όλο 
και πιο έντονο και αρχίζει να ροδίζει. Ξάφνου 
να το πρώτο γνέψιμο του ήλιου. Όλα αλλάζουν. 
Η θάλασσα αρχίζει να πίνει γαλάζιο φως. Μια 
άχνα γαλακτερή μας τριγυρίζει. Ο αέρας έχει 
πέσει τελείως. Μαϊνα λοιπόν τα πανιά και, κατ’ 
ανάγκη, η μηχανή. Πορεία 60ο με ταχύτητα 7,5 
κόμβους, για τα Ψαρά. Ώρα 10 π.μ. Ο ήλιος έχει 
ανέβει ψηλά, η υγρασία γύρω όλο και πυκνότε-

ρη γίνεται αλλά το γαλάζιο κυριαρχεί σε ουρανό 
και θάλασσα. Τώρα στεριές δεν φαίνονται, 
μόνο δεξιά μας οι βράχοι Καλόγεροι στέκουν 
μαυριδεροί μες στο γαλάζιο όνειρο. Ποτέ δεν 
φούντωσε πάνω τους δέντρο, ούτε φύτρωσε 
χορτάρι, ούτε αραξοβόλι σε πλεούμενο στάθη-
καν. Μόνο οι γλάροι ξαποσταίνουν πάνω τους.

Σ’ αυτούς τους βράχους χάθηκαν, κατά τον 
Όμηρο, ο Αίας ο Λοκρός και οι σύντροφοί του, 
γυρίζοντας απ’ την Τροία, κάπου 3.200 χρόνια 
πριν. Μετά την άλωση της Τροίας οι Αχαιοί δεν 
διάλεξαν όλοι την ίδια ρότα για την επιστροφή 
στα μέρη τους. Ο Οδυσσέας διάλεξε το δρομο-
λόγιο της Θάσου, της Χαλκιδικής, των Βορείων 
Σποράδων και των ανατολικών παραλιών της 
Εύβοιας για ν’ ακολουθήσει την περιπετειώδη 
μοίρα του. Ο σοφός Νέστορας προτίμησε να 
πορευθεί απ’ το Σίγρι της Λέσβου κατ’ ευθεία 
στον Καφηρέα. Στάθηκε τυχερός γιατί φυσού-
σε φαίνεται ήπιος γρέγος, που έσπρωξε χωρίς 
προβλήματα τα πλοία του μέχρι την Εύβοια. 
Την ίδια ρότα ακολούθησαν κι ο Διομήδης 
(Οδύς. Γ, 180) και ο Μενέλαος, που, όπως 
είδαμε, αναγκάστηκε να κάνει και την ταφή 
του πλοηγού του στο Σούνιο (Οδύς. Γ,283). 
Τους μιμήθηκε κι ο Αίας ο Λοκρός, όμως με 
αλαζονική υπερεμπιστοσύνη στις δυνάμεις του 
(Οδυσ. Δ,500). Έτσι, φαίνεται, πως η οργή του 
Ποσειδώνα, ή μάλλον η νύχτα και η κακοκαιριά 
τον έριξαν πάνω στον Γυραιό βράχο, δηλαδή 
στους Καλόγερους, όπου βρήκε τραγικό χαμό. 
Η μοίρα υπήρξε τελικά κακή και για τους δύο 
Αίαντες του Τρωϊκού πολέμου.

Σιγά – σιγά ξεκαθαρίζουν ο όγκος της Χίου 
και τα Ψαρά. Ώρα 3.30’ μ.μ. πλησιάζουμε στο 
λιμανάκι των Ψαρών. Απ’ το λιμάνι βγαίνει ένα 
όμορφο καταμαράν και προχωρεί ανατολικά, 
προφανώς για τη Χίο. Στην αποβάθρα γίνονται 
έργα βελτίωσης. Είναι αραγμένες μερικές 
μικρές τράτες και πλευρισμένο ένα μικρό μηχα-
νοκίνητο σκάφος. Αράζουμε δίπλα στις τράτες.

Το απόγευμα είναι ήρεμο, ζεστό, νυσταλέο. 
Η Έλενα πέφτει σε βαθύ ύπνο. Εγώ, έχοντας 
ακόμη την έξαψη του ταξιδιού, βγαίνω για ένα 
βαρύ, σκέτο ελληνικό καφέ.

Σκέπτομαι πως τούτο το νησί, που ο Στρά-
βωνας το ονόμαζε «τα Ψύρα» που στ’ αρχαία 
χρόνια, χωρίς να παράγει κρασί, διέθετε 
σημαντικό ναό αφιερωμένο στον Διόνυσο, δεν 
μπορεί παρά στα χρόνια εκείνα να χρησίμευε 
σαν ενδιάμεσος σταθμός για τα ελληνικά 
πλεούμενα που ανέβαιναν ή κατέβαιναν απ’ τη 
χώρα του σιταριού, την Αία. Το σιτάρι άλλωστε 
ήταν το "Χρυσόμαλλο Δέρας" και γι’ αυτό οι 
Αργοναύτες πάσχισαν να φτάσουν στη χώρα 
του Αιήτη. Για το σιτάρι καταστράφηκε κι η 
Τροία, γιατί εκεί που βρισκόταν εμπόδιζε τα 
πλοία των Αχαιών να περνούν ελεύθερα τα 
Δαρδανέλια, προς και από τον Εύξεινο Πόντο. 
Κανένα σοβαρό μυαλό δεν θα χωρούσε ότι 
Αργείοι και Σπαρτιάτες και Ιθακήσιοι και Πύλιοι 
και Λοκροί και Θεσσαλοί και Κρήτες και, και… 
ξεσήκωσαν στρατούς και στόλους και πολέμη-

σαν 10 χρόνια και έχυσαν αίμα και δάκρυα και 
κατέστρεψαν μια χώρα ευγενών ανθρώπων 
για να ξαναφέρουν πίσω μια ξεστρατισμένη 
ωραία βασίλισσα.

Τα Ψύρα βέβαια θα υπήρξαν κατά καιρούς και 
ορμητήρια πειρατών, ιδίως όταν οι Σαρακηνοί 
έκαναν επιδρομές σ’ αυτές τις θάλασσες. 
Όμως τον 17ο αιώνα μερικές ελληνικές 
οικογένειες απ’ την Εύβοια, τη Μαγνησία, την 
Ήπειρο και τη Χίο, μη αντέχοντας τη σκλαβιά 
απ’ τους Οθωμανούς, καταφεύγουν στο σχε-
δόν έρημο αυτό νησάκι και οργανώνονται σε 
μια ναυτική κοινότητα, που σιγά – σιγά αρχίζει 
να αποκτά ένα βαθμό ευμάρειας.

Όταν, γύρω στα 1770 ο στόλος της Αικατε-
ρίνης Β́  πολεμά στο Αιγαίο τους Τούρκους, 
οι Ψαριανοί με τις ταπεινές σακολέβες τους 
γίνονται κακός μπελάς για τα τούρκικα πολεμι-
κά, Τότε που διακρίθηκε σαν μπουρλοτιέρης ο 
μετέπειτα εθνικός ευεργέτης Ιωάννης Βαρβά-
κης. Αλλά Ρώσοι και Τούρκοι τα βρίσκουν στο 
Κιουτσούκ – Καϊναρτζή. Οι Τούρκοι φλέγονται 
από εκδικητική μανία και θέλουν να ρημάξουν 
τα Ψαρά. Όμως… φυσούν ντούζικοι νοτιάδες 
και πώς τα καράβια τους να κατέβουν στη 
στράτα του νοτιά και να φθάσουν στο νησάκι! 
Ευτυχώς δεν τους δυσκόλευε μόνο η Μάλτα. 
Στα χρόνια της επανάστασης του 1821 οι 
Ψαριανοί μπαίνουν πολύ στη μύτη του Μουράτ. 
Παπανικολής, Βρατσάνος, Βουρέκας, Μανιάτης 
και πολλοί άλλοι Ψαριανοί μπουρλοτιέρηδες 
ρήμαζαν τα πολεμικά καράβια του Σουλτάνου. 
Και πάνω απ’ όλους ο παγκόσμιος, θρυλικός 
πυρπολητής, ο Κωνσταντής ο Κανάρης.

Δίνεται λοιπόν το 1824 στον Χοσρέφ πασά η 
εντολή να καταστρέψει τα Ψαρά.

Κοιτάζω κατά το νοτιά, το Παλαιόκαστρο, τη 
μαύρη ράχη του Σολωμού. Για τούτο το ασήμα-
ντο οχυρό ξεκινούν απ’ τη Μυτιλήνη 140 πολε-
μικά πλοία και 14.000 στρατιώτες. Οι Ψαριανοί 
θα μπορούσαν να φύγουν με τα δικά τους 
πλεούμενα. Όμως μένουν και δίνουν την άνιση 
αλλά πεισματική μάχη για το νησί τους. Κι όταν 
οι Τούρκοι πατούν το Παλαιόκαστρο ο Αντώνης 
Βρατσάνος βάζει φωτιά στη μπαρουταποθήκη. 
Ελευθερία η θάνατος έλεγαν τότε οι Έλληνες.

Η ώρα προχωρεί, σουρουπώνει. Δροσερές 
αύρες έρχονται απ’ το πέλαγος, ευπρόσδεκτες 
μες στην καλοκαιριάτικη κάψα. Η Έλενα ξυπνά 
κι έρχεται μαζί μου για μια βολτίτσα στα δρομά-
κια των Ψαρών. Και το απροσδόκητο: συναντώ 
ένα στενό μου φίλο και συνάδελφο που διάλε-
ξε τα Ψαρά για το καλοκαίρι. Η συνάντηση μας 
δίνει πολλή χαρά. Μικρός ο κόσμος!

Στο βόρειο άκρο του λιμανιού ένα παλιό λοι-
μοκαθαρτήριο έχει μετατραπεί σ’ ένα γραφικό 
εστιατόριο. Εκεί θα δειπνήσουμε όλοι παρέα. 
Κι έχουν κάτι παχουλούς, φρέσκους κολιούς!

Η νύχτα έχει πέσει. Η νύστα δεν αντέχεται 
πιά. Ώρα για ένα βαθύ, αναζωογονητικό ύπνο. 
Το westerly περιμένει γεμάτο υπομονή και 
ευγένεια…
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Στην Πλάκα, δίπλα στη Ρωμαϊκή Αγορά 
ο επισκέπτης αντικρύζει ένα οκτάγωνο 
πύργο, τους "Αέρηδες".

Πρόκειται για το περίφημο "Ωρολόγιον του 
Κυρρήστου", μνημείο του 2ου π.Χ αιώνα με 
ανάγλυφα σκάλισμένα ψηλά σε κάθε μια από 
τις πλευρές του.

Τα ανάγλυφα αυτά απεικονίζουν τους επι-
κρατέστερους ανέμους, αντίστοιχα με την 
περιοχή του ορίζοντα από την οποία έρχονται.

Αρχίζοντας από το Βορέα, προχωρώντας δεξι-
όστροφα, οι άνεμοι που απεικονίζονται είναι:

•	 Ο	Βορέας ή Απάρκτιον (Βοριάς) συμβολίζει  
 τον χειμώνα. Παγωμένος και βουερός,  
 είναι λογικό να έχει για σύμβολό μια μπου- 
 ρού (μεγάλο κοχύλι).

•	 Ο	Καικίας (Γραίγος), επίσης χειμωνιάτικος  
 άνεμος. Εικονίζεται με μια ασπίδα από την  
 οποία ρίχνει χαλάζι. Είναι δριμύς και ψυ- 
 χρός άνεμος, ο οποίος προκαλεί τρικυμία.

•	 Ο	Απηλιώτης (Λεβάντες), ένας ευχάριστος  
 φθινοπωρινός άνεμος που κουβαλά καρ- 
 πούς στον μανδύα του.

•	 Ο	Εύρος (Σιρόκος), ισχυρότατος άνεμος,  
 όπως δείχνουν τ' ακατάστατα ρούχα του,  
 που στο Αιγαίο φέρνει φοβερές φουρτού- 
 νες. Όταν είναι ήπιος, φέρνει υγρασία και  
 καταχνιά, κάτι που υποδηλώνει το καλυμ- 
 μένο χέρι του και ο μανδύας, που κρύβει το  
 πρόσωπό του.

•	 Ο	Νότος (Όστρια), αγαπημένος των γεωρ- 

 γών, φέρνει απαλές, συνεχείς βροχές.  
 Κρατά ένα αγγείο με το οποίο ποτίζει τη γη.

•	 Ο	Λιψ (Γαρμπής) ένας ούριος άνεμος που  
 αγαπούν οι ναυτικοί, κρατά ένα άφλαστον,  
 δηλαδή την απόληξη της πρύμης, σπρώ- 
 χνοντας το ένα σκάφος στον προορισμό  
 του. Για τους γεωργούς όμως, ο Γαρμπής εί- 
 ναι πολύ ζεστός και συνήθως καταστροφι- 
 κός άνεμος.

•	 Ο	Ζέφυρος (Πουνέντες) ένας ευχάριστος  
 ανοιξιάτικος άνεμος που φέρνει – τι άλλο; –  
 λουλούδια.  
 Στη Δυτική Ελλάδα είναι απογευματινός  
 άνεμος ιδανικός για ιστιοπλοία στο Ιόνιο.

•	 Ο	Σκίρων, γνωστός και ως Αργέστης,  
 Ιάπυξ ή Ολυμπιάς (Μαΐστρος), ο άνεμος  
 της καταιγίδας. Προκαλεί καταστροφές και  
 εικονίζεται ν' αδειάζει απότομα μια υδρία.  
 Μια άλλη άποψη τον θέλει να σκορπίζει  
 αναμμένα κάρβουνα από ένα μαγκάλι. Οι  

Άνεμοι
Μυθολογία - Ονόματα

άρθρο

Οι σημάντορες άνεμοι που ιερουργούνε
που σηκώνουν το πέλαγος σαν Θεοτόκο
που φυσούν και ανάβουνε τα πορτοκάλια 
που σφυρίζουν στα όρη κι έρχονται
Ο Μαΐστρος, ο Λεβάντες, ο Γαρμπής, 
ο Πουνέντες, ο Γραίγος, ο Σιρόκος, 
η Τραμουντάνα, η Όστρια.

 Οδυσσέας Ελύτης
 "Δοξαστικόν", Άξιον Εστί

Κείμενο και φωτογραφίες: Λευτέρης Μπουρνέλος
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 Γάλλοι έχουν αντίστοιχα τον Μιστράλ (μαϊ- 
 στράλι) και οι Θεσσαλονικείς τον Βαρδάρη!

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, οι άνε-
μοι ήσαν τέσσερεις και μάλιστα θεοί!

Ο Βορέας, ο Νότος, ο Εύρος και ο Ζέφυρος. 

Ήσαν παιδιά του Αστραίου και της Ηούς, που 
γέννησαν επίσης και τ’ άστρα.

Ο Βορέας είναι πολύ δυνατός και βίαιος άνε-
μος που φυσά από τη Θράκη, φέρνει χιόνι και 

χαλάζι και ξεραίνει με την πνοή του τα νοτι-
σμένα χωράφια. Διακρινόταν για την ταχύτητα 
του και κανείς δεν μπορούσε να τον ξεπερά-
σει στο τρέξιμο. Πέρα από την επικράτεια του 
(τη Θράκη), υπήρχε η χώρα των Υπερβορέων.

Ο Νότος φέρνει ομίχλη και βροχές και είναι επι-
κίνδυνος για όσους ταξιδεύουν στη θάλασσα 
τον χειμώνα, αφού σηκώνει τεράστια κύματα.

Ο Εύρος συχνά συναγωνίζεται στο φύσημα 
με τον Νότο τόσο καλά που κάνει να σπάζουν 
τα κλαδιά των δέντρων στα δάση.

Ο Ζέφυρος είναι πολύ γρήγορος κι αυτός όσο 
ο Βορέας, και πολλές φορές επικίνδυνος. 
Παρουσιάζεται όμως και ως ήπιος, δροσερός 
άνεμος, που φυσά μόνιμα σε παραδεισένιους 
τόπους, όπως είναι οι κήποι του Αλκίνοου και 
τα Ηλύσια Πεδία. 

Διορισμένος από τον Δία, ταμίας των ανέμων 
ήταν ο Αίολος, ο οποίος κρατούσε τους ανέ-
μους μέσα στον ασκό του και τους άφηνε μετά 
από εντολή του Δία.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τα χαρακτηριστικά των ανέμων:

Διεύθυνση Επίσημο όνομα Κοινό όνομα Διεθνές όνομα

Β (000°) Βορράς Τραμουντάνα, Βοριάς North (N)

ΒΑ (045°) Μέσης Γραίγος Northeast (NE)

Α (090°) Απηλιώτης Λεβάντες East (E)

ΝΑ (135°) Εύρος Σιρόκος Southeast (SE)

Ν (180°) Νότιος Όστρια, Νοτιάς South (S)

ΝΔ (225°) Λίβας Γαρμπής Southwest (SW)

Δ (270°) Ζέφυρος Πουνέντες West (W)

ΒΔ (315°) Σκίρων Μαϊστρος Northwest (NW)

Η προέλευση των κοινών ονομάτων των ανέμων στα ελληνικά:

Τραμουντάνα: από το ιταλικό tramontana 
(έρχεται από τα βουνά).

Γραίγος: από το βενετικό grego - ιταλικό 
greco (έρχεται από την Ελλάδα). 

Απηλιώτης: αρχαιοελληνικό σύνθετο (από + 
ηέλιος: που σχετίζεται με τον ήλιο).

Λεβάντες: από το ιταλικό levante και το γαλ-

λικό levant (από τον ήλιο, από ανατολάς).

Σιρόκος: από το ιταλικό scirocco, από το 
αραβικό sharqi: ανατολή.

Όστρια: από το ιταλικό ostrο, λατινικό auster 
(νότιος άνεμος), αρχαίο αύω: ξηραίνω

Γαρμπής: από το ισπανικό ή βενετικό garbin, 
αραβικά garbi: δυτικός.

Λίβας: αρχαιοελληνικό (Λιψ – από τη Λιβύη)

Πουνέντες: από το ιταλικό ponente: δυτικός

Ζέφυρος: αρχαιοελληνικό όνομα. 

Σκίρων: αρχαιοελληνικό όνομα.

Μαίστρος: από το λατινικό Magnus, Maister: 
Μέγας, σημαντικός.

Π Η Γ Ε Σ :

1. https://aristotelisguidegr.wordpress.com/2014/03/14/οι-άνεμοι-των-αρχαίων-ελλήνων

2. www.helppost.gr/kairos/anemologio-dieythinsi-onomata-anemon

3. Ναυτική Μετεωρολογία – Ίδρυμα Ευγενίδου

4. Ιστιοπλοία και Ναυτική τέχνη – Π. Στρούζα, έκδοση Π.Ο.Ι.Α.Θ.

5. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους – Εκδοτική Αθηνών



52 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

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, 

Μάνος Ν. Ρούδας, Δημήτρης Τσελίκας, 

Απόστολος Γεωργόπουλος, Σπυριδούλα- Ίριδα Σπανέα, 

Βούλα Κοζομπόλη, Παντελής Λώλης, 

Σπυριδούλα Σπανέα, Jotun Hellas, Πλάτων Κεχαγιάς, 

Λευτέρης Μπουρνέλος, Νίκος Γκομώλης

Φωτογραφίες

Νίκος Αλευρομύτης, Tim Wright, 

Martin Keruzore & Ainhoa Sanchez / Volvo Ocean Race, 

Jesus Renedo / Volvo Ocean Race, 

Jotun Hellas, Robert Deaves, Bogee Tόth, 

Πλάτων Κεχαγιάς, Λευτέρης Μπουρνέλος, 

Αννίκα Μπαρμπαρήγου, Πάνος Δημητρακόπουλος, 

αρχείο ΠΟΙΑΘ, αρχείο "paralos - events & design" 

Διεύθυνση Πωλήσεων 

Πάνος Δημητρακόπουλος

 

Yπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο

Ιωάννης Μαραγκουδάκης

Σχεδιασμός εντύπου / επιμέλεια έκδοσης

PARALOS - events & design

Τ. 210 9680820 • www.paralos.gr • email: info@paralos.gr

CTP - Εκτύπωση

ARIAGRAF & ΣΙΑ ΟΕ

Γραφικές Τέχνες, Νέα Ζωή - Ασπρόπυργος • T: 210-5593720

Ιστιοπλοϊκός Κόσμος
Ψηφιακή έκδοση: www.istioploikoskosmos.gr
Δ ι μ η ν ι α ί α  Έ κ δ ο σ η 

Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 
·  Β ρ α β ε ί ο  Α κ α δ η μ ί α ς  Α θ η ν ώ ν  2 0 13  ·

w w w . h o r c . g r

Κωπηλασία 
Πρωταθλητής Ελλάδος  

ο Ν.Ο.Ιωαννίνων

Παραδοσιακά Αλιευτικά 
καταδίκη σε καταστροφή

Παγκόσμιο Κύπελλο
470 Μαϊάμι 

Χάλκινο Μ.Μπόζη - Ρ.Κλωναρίδου
4οι Τ.Μάντης - Π.Καγιαλής

φωτογραφία εξωφύλλου:  
Νίκος Αλευρομύτης (www.alen.gr) 
"54 ο Ράλλυ Αιγαίου 2017"






