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Efficient Ship Management... 

...in Harmony with Nature! 



«Προφανώς πρέπει να απλοποιηθεί η διαδικασία και σε επικοινωνία  
με το γραφείο του υφυπουργού Αθλητισμού, το οποίο έδειξε  
άμεσο ενδιαφέρον μετά το έγγραφό μας, προτείναμε λύσεις  

που ευελπιστούμε στην υιοθέτησή τους...»
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Στο προηγούμενο τεύχος ασχοληθήκαμε με το θέμα της χορήγησης 
άδειας διεξαγωγής ιστιοπλοϊκών αγώνων και τη μέχρι τότε ισχύου-
σα ασάφεια σχετικά με τον φορέα χορήγησης της άδειας, εάν δηλαδή 
αρμόδια ήταν η Λιμενική Αρχή ή η Περιφέρεια. 

Ο Π.Ο.Ι.Α.Θ. απέστειλε την 25η Μαΐου 2018, έγγραφο προς 
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με κοινοποίηση στο 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου με το οποίο αναλυόταν το όλο 
θέμα και ετέθησαν ορισμένα ερωτήματα προς απάντηση.

Τις επόμενες ημέρες και μετά από συνεννοήσεις με τους αρμόδιους 
της διεύθυνσης Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Αττικής, 
τους οποίους και ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία, διευκρινί-
στηκε ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διεξαγωγής 
αθλητικών συναντήσεων όπως προβλέπει ο νόμος υπ’ αριθμόν 
4479/2017 οι οποίες προσαρμόστηκαν στην περίπτωση αθλητικών 
συναντήσεων στη θάλασσα. 

Κατόπιν αυτού, ο Π.Ο.Ι.Α.Θ. προχώρησε αφ’ ενός στην αίτηση άδειας 
λειτουργίας των αθλητικών του εγκαταστάσεων όπως προβλέπει 
το άρθρο 5 του εν λόγω νόμου (προσθήκη άρθρου 56Β στον νόμο 
2725/99), αφ’ ετέρου στην αίτηση άδειας διεξαγωγής αθλητικής 
συνάντησης για το "55ο Διεθνές Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου 2018" 
υποβάλλοντας τα διευκρινισμένα αρμοδίως σχετικά δικαιολογητικά και 
έλαβε την πρώτη άδεια που εξέδωσε η Περιφέρεια Αττικής, αλλά με τη 
διευκρίνιση ότι πρόκειται περί “προσωρινής” άδειας λειτουργίας 
δια τον συγκεκριμένο αγώνα του Ράλλυ Αιγαίου διότι οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις που αφορούν στη διενέργεια αθλητικών συναντήσεων 
στη θάλασσα, όπως οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες, ανήκουν στις ειδικές αθλη-
τικές εγκαταστάσεις Ομάδας Ζ και παρά το γεγονός ότι ο νόμος δεν ανα-

φέρει τίποτα σχετικό για την προσωρινότητα της άδειας λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων Ομάδας Ζ, στο άρθρο 7 του Ν. 4479/2017 (προσθήκη 
άρθρου 56Δ στον νόμο 2725/99) περί «άδειας διεξαγωγής αθλητικών 
συναντήσεων», ο νόμος απαιτεί για την περίπτωση διεξαγωγής αθλητι-
κών συναντήσεων ειδικών αθλητικών εγκαταστάσεων όπως η Ομάδα 
Ζ, να υποβάλλονται κάθε φορά τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται 
για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Δη-
λαδή επί της ουσίας, για κάθε συνάντηση να υποβάλλεται καινούρια 
αίτηση λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και αίτηση άδειας 
διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης.

Δηλαδή ατελείωτος χαρτοπόλεμος, εάν λάβουμε υπ’ όψη ότι κατ’ έτος 
διεξάγονται άνω των 90 αγώνων ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης και 60 
αγώνων τριγώνου, δηλαδή άνω των 150 αγώνων στην περιοχή αρμοδι-
ότητας της Περιφέρειας Αττικής. Και αυτό αφορά μονάχα την ιστιοπλοΐα. 

Αντιλαμβάνεται κανείς τι θα συμβεί και με τα άλλα αθλήματα.

Είναι δυνατόν να ανταποκριθεί η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας 
σε αυτή τη γραφειοκρατία; Προφανώς πρέπει να απλοποιηθεί η διαδι-
κασία και σε επικοινωνία με το γραφείο του υφυπουργού Αθλητισμού, 
το οποίο έδειξε άμεσο ενδιαφέρον μετά το έγγραφό μας, προτείναμε 
λύσεις που ευελπιστούμε στην υιοθέτησή τους.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του ίδιου νόμου (προσθή-
κη άρθρου 56Ε στον Ν. 2725/1999) προβλέπονται κυρώσεις. «Με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ τιμωρείται ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης 
αθλητικής εγκατάστασης που στερείται άδειας λειτουργίας και παραχω-
ρεί ή επιτρέπει τη διενέργεια σε αυτή αθλητικής εκδήλωσης».

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

Τον Μάιο ανακοινώθηκαν τα αγωνίσματα της ιστιοπλοΐας για τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του 2024 στο Παρίσι. Ήταν το τελευταίο βήμα μιας μακριάς πορείας, η οποία ακόμη 
έχει πολλά στάδια που θα πρέπει να καλυφθούν.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανέθεσε τη διεξαγωγή των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι, με την ιστιοπλοΐα να φιλοξενείται στη μεσο-
γειακή Μασσαλία.

H ΔΟΕ έχει ζητήσει από όλα τα ολυμπιακά αθλήματα να αναθεωρήσουν το πρόγραμμά τους 
για τους μελλοντικούς Ολυμπιακούς Αγώνες ώστε να επιτύχουν τους εξής στόχους: 

•	 Ίσο	αριθμό	ανδρών	και	γυναικών,	τόσο	σε	αριθμό	αθλητών	όσο	και	σε	αριθμό	 
 μεταλλίων

•	 Αύξηση	του	αριθμού	των	μικτών	αγωνισμάτων

•	 Αγωνίσματα	που	να	αναδεικνύουν	διάφορες	ικανότητες	με	διαφορετικό	εξοπλισμό	 
 και ‘όψη’ 

•	 Αγωνίσματα	που	να	διατηρούν	την	παραδοσιακή	μορφή	των	αθλημάτων	και	 
 αγωνίσματα που να είναι πρωτοποριακά και να προσελκύουν το ενδιαφέρον τόσο  
 του αθλούμενου αλλά ακόμη περισσότερο του κοινού που δεν έχει σχέση  
 με τον αθλητισμό.

•	 Αγωνίσματα	που	απαιτούν	από	τους	αθλητές	και	που	επιδεικνύουν	στο	κοινό	τα	 
 στοιχεία τεχνικής και τακτικής που χαρακτηρίζουν κάθε άθλημα.

Με τα παραπάνω σαν οδηγό, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας αποφάσισε να διατη-
ρήσει πέντε από τα υπάρχοντα δέκα αγωνίσματα ενώ για τα υπόλοιπα πέντε συστήθηκε 
τον Νοέμβριο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας μια ομάδα εργασίας η οποία 
μετά από πολλές ώρες έρευνα και δουλειάς κατέληξε σε μία πρόταση για τα αγωνίσματα τα 
οποία θα επιτύχουν τους παραπάνω στόχους για το άθλημα της ιστιοπλοΐας όσο το δυνατόν 
καλύτερα. Η πρόταση αυτή, η οποία παρουσιάστηκε στο ενδιάμεσο συνέδριο της Πα-
γκόσμιας Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας που έγινε τον Μάιο στο Λονδίνο, λάμβανε υπ’ όψη 
τους παραπάνω στόχους χωρίς να επηρεάζεται από τις επιθυμίες κλάσεων, αθλητών 
και χωρών και προκάλεσε εκτεταμένες αντιδράσεις από διάφορες ομάδες που είδαν τα 
συμφέροντά τους να θίγονται. Καθώς όλες αυτές οι ομάδες αντιπροσωπεύονται ή επηρε-
άζουν τη Σύγκλητο, το όργανο λήψης αποφάσεων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, η πρόταση 
της ομάδας εργασίας απορρίφθηκε. Η πρόταση που τελικά επικράτησε μετά από ένα 
μαραθώνιο ψηφοφοριών, και η οποία από πολλούς θεωρήθηκε συμβιβασμός, περιλαμ-
βάνει, εκτός από τα πέντε αγωνίσματα που παραμένουν και πέντε νέα αγωνίσματα:

•	 Μονοθέσιο Ανδρών με σκάφος Laser (μετά από επανεκτίμηση)

•	 Μονοθέσιο Γυναικών με σκάφος Laser Radial (μετά από επανεκτίμηση)

•	 Διθέσιο Skiff Ανδρών με σκάφος 49er

•	 Διθέσιο Skiff Γυναικών με σκάφος 49er FX

•	 Διθέσιο Καταμαράν Μικτό με σκάφος Nacra 17

•	 Ιστιοσανίδα Ανδρών

•	 Ιστιοσανίδα Γυναικών

•	 Μονοθέσιο Μικτό

•	 Διθέσιο Μικτό

•	 Αετοσανίδα Μικτή

Ο εξοπλισμός και η μορφή των αγώνων για τα αγωνίσματα που είναι ανοιχτά θα αποφασι-
στούν σε επόμενη φάση και η ακριβής διαδικασία θα ανακοινωθεί σύντομα. Αν και θεωρη-
τικά όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά, το πιθανότερο είναι πως το 470 θα χρησιμοποιηθεί 
στο Μικτό Διθέσιο αγώνισμα και το Formula Kite στη Μικτή Αετοσανίδα, όπου αναμένεται να 
δούμε κάποια μορφή σκυταλοδρομίας. 

Για το Μικτό Μονοθέσιο αγώνισμα, το πιθανότερο είναι ότι οι άνδρες θα αγωνίζονται με Finn 

της Μαρίνας Ψυχογυιού

Οι ιστιοπλοϊκές 
κατηγορίες του 

ολυμπιακού 
προγράμματος για 
τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2024
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αλλά δεν υπάρχουν ακόμη αρκετές πληροφορίες ούτε για το σκάφος των Γυναικών ούτε για 
τη μορφή των αγώνων. Για την ιστιοσανίδα υπάρχουν διάφορες προτάσεις για τη μορφή των 
αγώνων οι οποίες περιλαμβάνουν την υπάρχουσα μορφή, σλάλομ ή ένα συνδυασμό των 
δύο. Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι το RS:X θα αντικατασταθεί.

Όπως κάθε φορά που πρέπει να γίνει μια μεγάλη αλλαγή, έτσι και τώρα υπάρχουν αντιδρά-
σεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η αποφάσεις του Μαΐου φέρνουν αλλαγές πολύ μικρό-
τερες από αυτές που η ΔΟΕ και η ηγεσία της Παγκόσμιας Ιστιοπλοΐας θα ήθελαν, καθώς, για 
να εξασφαλιστεί η συναίνεση των μελών της Συγκλήτου, έπρεπε να γίνουν συμβιβασμοί. 
Υπάρχουν πολλές ακόμη αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν προτού να είναι ξεκάθαρο το 
πρόγραμμα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Το μέλλον θα δείξει.

Οι Έλληνες και στη χρυσή εποχή, αλλά και σε εποχές ξεπεσμού, με την περιπέτεια τα είχαμε 
καλά. Οι αποικίες που είχαν γεμίσει τον τότε γνωστό κόσμο, η ιστορία του Οδυσσέα, 
η Αργοναυτική εκστρατεία, ο Τρωικός πόλεμος, οι πτήσεις του Ικάρου, φωνάζουν 
τις επιλογές ενός λαού που είχαν τα στοιχεία του απρόβλεπτου, του απρόοπτου, του 
επικίνδυνου, αλλά και την ελπίδα του γοητευτικού αποτελέσματος. Ύστερα ήρθαν οι 
επιλογές των ναυτικών μας που αρμενίζοντας έγιναν εφοπλιστές και κυριάρχησαν. Ένα 
από τα χαρακτηριστικά της περιπέτειας, είναι το έντονο ατομικό στοιχείο. Οι περισσότερες 
από τις περιπέτειες αποτελούν υπέρβαση της προσωπικής και της κοινής λογικής, γι’ αυτό 
άλλωστε ασκούν τόση γοητεία. Οι περιπέτειες των Ελλήνων διαχρονικά έχουν σαν χώρο 
πραγματοποίησης τη θάλασσα και σαν βοήθεια τον αέρα. Λέμε, το εννοούμε και το πιστεύ-
ουμε, ότι είμαστε λαός θαλασσινός, γιατί έτσι γεννηθήκαμε, γιατί το αίμα μας έχει αυξημένο 
ποσοστό χλωρίου, γιατί τα πάμε καλά με την αρμύρα. 

Αφορμή γι’ αυτές τις σκέψεις είναι το κυνήγι της περιπέτειας τις τελευταίες δεκαετίες από 
Έλληνες στη θάλασσα. Η πρώτη από τις περιπέτειες που θυμάμαι είναι το ταξίδι της ΧΑ-
ΡΑΣ του Σάββα Γεωργίου και της Σου, σαν γαμήλιο δώρο, που πέρασαν τον Ατλαντικό 
το 1956, μ’ ένα μικρό σκάφος, το μικρότερο καθώς λέγεται transatlantic εκείνης 
της εποχής, χωρίς επικοινωνία και βοήθεια, δηλ. μόνοι! Ύστερα ήρθαν οι δύο γύροι της 
γης από τον Γιώργο Γκρίτση, ο πρώτος μ’ ένα παλιό γαλλικό σκαφάκι 8 μέτρων και ο 
δεύτερος μ’ ένα παρόμοιο που ο ίδιος έφτιαξε! Εκείνη τη φουρνιά συμπλήρωσε ο Αντώ-
νης Βασιλειάδης με το Old Navy. 'Ζήλεψε' κι ο Δημήτρης Τσάλης κι άρχισε κι εκείνος 
τα πέρα-δώθε από το 1984. Οι πρώτες εκείνες επιτυχίες έγιναν γνωστές και προκάλεσαν 
και σε άλλους το κυνήγι της θαλασσινής περιπέτειας. Το ΟΛΥΜΠΙΑ του Γκογκόση και το 
WATER GIPSY του Γιάννη Μαραγκουδάκη πέρασαν κι αυτά «απέναντι», κι όταν λέμε 
απέναντι εννοούμε 5-6 χιλιάδες μίλια κι έναν ωκεανό, όχι από τους ευκολότερους! 
Τώρα τρέχουν τον χορό της περιπέτειας ο Γιώργος Χαράκογλου και η Καρίνα Σάντρη. Αυ-
τοί παράτησαν εκείνο που ο πολύς ο κόσμος ονομάζει «επιτυχημένη και οργανωμένη ζωή», 
άλλαξαν το άνετο σπίτι τους μ’ ένα ιστιοφόρο 12 μέτρων και από το 2000 ζουν σ’ αυτό 
και στα πέρατα του κόσμου, πράγμα που σημαίνει συνειδητή επιλογή αλλαγής τρόπου 
ζωής. Αντί για σχόλιο παραθέτω την άποψη της Βασιλείας Καραχάλιου: «Τι να την κάνεις 
μια ζωή σε ευθεία γραμμή …;» Αναφέρω και το κυνήγι της περιπέτειας από τον Γιώργο 
Ξαρλή στα ποτάμια της Ευρώπης με ιστιοπλοϊκό και το solo mini transat που ετοιμάζει 
ο Μάρκος Σπυρόπουλος. 

Υπάρχουν κι άλλοι που κυνήγησαν την περιπέτεια στη θάλασσα, αλλά σκοπός μου δεν είναι 
η απαρίθμηση όσων το επιχείρησαν, αλλά η διαπίστωση, ότι κάτι έχει αρχίσει να ξαναγίνε-
ται στον χώρο και στη χώρα μας. Λέμε, ότι οι Γάλλοι είναι οι άνθρωποι που αγαπάνε την 
περιπέτεια, ξεχνάμε όμως ότι εμείς γεννήσαμε την έννοια, τη ζήσαμε και τη διαδώσαμε 
στον κόσμο. Την κρύψαμε για μεγάλο διάστημα, είναι καιρός να τη βγάλουμε στην επιφάνεια 
και να γίνουν πολλοί όσοι τη ζουν. Μπορεί να είναι υπερβολική η ιταλική άποψη, ότι η ζωή 
αξίζει όταν έχει περιπέτεια («se vivere, vivere pericolosamente»), αλλά ας μην την 
κάνουμε «ευθεία γραμμή», ο καθ’ ένας δεν μπορεί να περάσει τον Ατλαντικό, μπορεί όμως 
να πάει σε κάποιο κοντινό ή μακρινό ξεχασμένο νησί της Ελλάδας. Και να μην ξεχνάμε, ότι η 
περιπέτεια είναι «κοινωνικό αγαθό», γιατί δεν τη ζουν μόνο οι πρωταγωνιστές, αλλά 
και οι αναγνώστες και όλοι όσοι την πληροφορούνται! 

Δοκιμάζουμε 
ξανά τη γοητεία 
της θαλασσινής 

περιπέτειας

του Απόστολου Γεωργόπουλου
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απόψεις

Ένας ιδιοκτήτης έχει αγοράσει ένα νέο σκάφος και επειδή έχει υψηλές απαιτήσεις αναζητά κυ-
βερνήτη με πολλά και ιδιαίτερα προσόντα. Τελικά, ανακαλύπτει κάποιον ο οποίος είναι εξαιρε-
τικός επαγγελματίας, με εμπειρία σε διάφορους τύπους σκαφών αλλά κυρίως ο ίδιος ενεργός 
ιστιοπλόος, λαμβάνει μέρος σε αγώνες με διάφορους τύπους σκαφών, είναι μέσα στην αγορά 
όπου ενημερώνεται, συμμετέχει σε εκθέσεις και ναυτικά σαλόνια, ταξιδεύει και γενικά αφιερώνει 
πολύ χρόνο σε αυτό που αγαπά.

Κλείνει η συμφωνία και δεν περνάει πολύς καιρός που ο νέος ιδιοκτήτης αρχίζει να έχει παράπονα 
από τον κυβερνήτη του σκάφους του. Προτιμάει να τον έχει όλη την ημέρα στο σκάφος να κάνει 
όλες τις δουλειές κι έτσι να κάνει οικονομία και να μην χρειάζεται και άλλο πλήρωμα. Μετά από 
μερικούς μήνες η συμφωνία χαλάει διότι ο ιδιοκτήτης κατηγορεί τον κυβερνήτη του για έλλειψη 
ενθουσιασμού και ότι δεν είναι πια όπως στην αρχή τόσο ενημερωμένος για τον χώρο κλπ κλπ.

Στο ακόμα χειρότερο σενάριο, μετά από λίγο καιρό και ενώ όλο το χρόνο ο κυβερνήτης είχε 
ασχοληθεί full time με τη συντήρηση και προετοιμασία του σκάφους, στο πρώτο ταξίδι γίνεται ένα 
σημαντικό λάθος που προκαλεί αβαρία.

Μπορεί να μην συναντούμε αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα κάθε μέρα ωστόσο το φαινόμε-
νο αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πολύ συχνά. Τόσο συχνά που έχει και όνομα: skills fading 
στα αγγλικά. Στα ελληνικά θα μπορούσαμε να το πούμε εξασθένιση δεξιοτήτων, δηλαδή πως 
φτάνουμε σε σημείο να ξεχνάμε πολλά από όσα ξέρουμε όταν δεν τα εξασκούμε. Είναι 
μάλιστα τόσο σοβαρό που το βρετανικό MCA (Maritime and Coastguard Agency, το βρετανικό 
Λιμενικό Σώμα – Ακτοφυλακή) το έχει εντοπίσει και προσπαθεί να το αντιμετωπίσει. Πολλά από 
τα πιστοποιητικά που έχει ένας επαγγελματίας κυβερνήτης σκάφους αναψυχής πρέπει να 
ανανεώνονται. Για παράδειγμα το πτυχίο πρώτων βοηθειών ισχύει για 3 χρόνια, το STCW 
για 5 χρόνια, η επαγγελματική πιστοποίηση (commercial endorsement) για 5 χρόνια κοκ. 

Όμως το θέμα δεν είναι μόνο η ανανέωση των 'χαρτιών'. Ούτε καν τα επαναληπτικά 'σχολεία'. 
Είναι η αντιμετώπιση της ρουτίνας. Και αυτό επισημαίνει στην ουσία του η Βρετανική Ακτοφυ-
λακή. Κάποιος ο οποίος κάθε μέρα για 365 μέρες το χρόνο κάνει το ίδιο πράγμα, είναι λογικό ότι 
ξεχνάει όλα τα υπόλοιπα. Όταν δε αυτό που κάνει είναι να γυαλίζει τα μπρούτζινα στη μαρίνα, τότε 
είναι άκρως επικίνδυνο.

Ο ΙΜΟ μάλιστα αναφέρει γι αυτό το φαινόμενο πως οι ναυτικοί ξεχνούν το 60% των δεξιοτή-
των που απέκτησαν κατά την εκπαίδευσή τους στο STCW μετά από μόλις 6 μήνες.

Όσο κι αν μας αρέσει να λέμε πως, όπως το ποδήλατο, η τέχνη δεν ξεχνιέται, αυτό δεν ισχύει και 
μάλιστα μας ωθεί να επαναπαυόμαστε ακόμα περισσότερο. 

Επαναληπτικά 'σχολεία', τακτικές ασκήσεις και συνεχής επιμόρφωση είναι μία λύση. Ουσι-
αστική όμως αντιμετώπιση του φαινομένου μπορεί να γίνει μόνο όταν κάποιος πάρει λίγο 
από το χρόνο του ώστε να μείνει σε επαφή με τη θάλασσα και να εξασκεί τη ναυτική τέχνη. 

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.

Skills Fading (Μάθε 
τέχνη κι άστηνε…)

του Δημήτρη Χ. Τσελίκα
Πάτρα

Γι' αγάπη δεν κάνεις

- Θα ’χεις βαρκούλα με πανί, όπου ποθείς να λάμνεις.

- Με λίγωσες, δυο λόγια σου, πια, για να με τρελλάνεις.

 

- Θα σε κοιτάζουν οι κυρές και θα τις κόβει η ζήλεια. 
 αυτά θα έχεις πλάι μου και άλλα τόσα χίλια.

- Κι’ αν αρρωστήσω μια φορά και στο κρεββάτι πέσ 
 και να σου δίνω αγκαλιά θερμή δεν θα μπορέσω; 

- Θα ’χεις τους πιο τρανούς γιατρούς!  
 Θα φύγω, ώσπου να γιάνεις.

- Μην χάνεις λόγια φίλε μου, γι’ αγάπη εσύ δεν κάνεις. 

Σ’ αγάπησα - είπε ο νηός στην νηά - πώς να μισέψω

μακρυά σου! Και τ’ απάντησε. κάνε να το πιστέψω.

- Θα πέσω μπρος στα πόδια σου, σαν άλλος δεν θα σκύψει,

 δώρα θα σου ’χω αγκαλιές, τίποτα μην σου λείψει 
 θα σε σηκώνω στα ψηλά εκεί όπου δεν φτάνεις.

- Φαίνεται ξέρεις ν’ αγαπάς, μ’ αρέσει αν το κάνεις.

- Θα ταξιδέψουμε μαζί σ’ όλα της Γης τα μέρη,  
 θα πας σε τόπους μαγικούς που άνθρωπος δεν ξέρει. 
 Θα σε στολίζω στα χρυσά, τον νου σου που να χάνεις.

- Θαρρώ σε δίχτυ αξόμπλιαστο αρχίζεις να με πιάνεις.
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ενημερωτικά

Ναυτικός Όμιλος Χανίων
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο.Χ. που εξελέγη κατά  τις αρ-
χαιρεσίες της 23ης Μαΐου 2018, συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά τη 
συνεδρίαση της 29ης Μαΐου 2018, ως ακολούθως :

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στις 13 
Ιουνίου 2018 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου και σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ 
Νο 206/14-6-18, το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ν.Ο.Μ συγκροτήθη-
κε ως εξής:

Πρόεδρος & Έφορος Ειδικής Άθλησης  
   Χαρούλα Πράπα-Μυλωνάκη

Αντιπρόεδρος &  Έφορος Υδατοσφαίρισης Ανδρών  
   Σπύρος Μαραγκουδάκης

Γεν. Γραμματέας   Γεώργιος-Στυλιανός Μαραγκάκης

Ταμίας   Αργυρώ Φελεσάκη

Ειδ. Γραμ. & Έφ. Κολύμβησης  Αντώνιος Τζουγκράκης

Έφορος Εγκαταστάσεων  Δημοσθένης Βομβολάκης

Έφ. Υδατοσφαίρισης Υποδομής & Έφορος Ιστιοπλοΐας  
   Μαρία Φραγκονικολάκη

Έφορος Κάνοε Καγιάκ  Νικόλαος Κουριδάκης

Έφορος Κολύμβησης  Στέφανος Γιαννουλάκης

Έφ. Υδατοσφαίρισης Υποδομής Θεόδωρος Νικολαΐδης

Έφορος Κολύμβησης  Αντώνιος Μπαλαντίνος

Έφορος Τεχνικής Κολύμβησης Ιωάννης Χίνος

Έφ. Συγχρονισμένης Κολύμβ. Σοφοκλής Μαυρομμάτης

Έφορος Ναυαγοσωστών  Άρτεμη Ζαγουράκης

Έφορος Τεχνικής Κολύμβησης Νεκτάριος Κληματσάκης

Πρόεδρος   Γεράσιμος Κοτσίρης

Αντιπρόεδρος – Ταμίας  Ιωάννης Παπαδογεώργος

Γενικός Γραμματέας  Νικόλαος Χαντζής

Μέλη   Κωνσταντίνος Πασιόπουλος

   Αθηνά Σπυροπούλου

αγγελίες

Τιμή: 8.000 euro
Επικοινωνία:  Κώστας 6979810403,  
email: Costskand@gmail.com & evmour@yahoo.gr

Πωλείται ιστιοπλοϊκό τύπου M. 
FRIENDSHIP, μήκους 7,75μ. με μηχανή 
FERYMANN SN 34 (6,5 BHP). Έτος και τόπος κατασκευής 1983, Ολλανδία.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ
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Εγκλήματος συνέχεια...

Η 'εκτέλεση' ενός ακόμα 
παραδοσιακού καϊκιού, του 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ, στα πλαίσια της 
κακώς εννοούμενης εφαρμο-
γής των οδηγιών της Ε.Ε. για 
τον περιορισμό της αλιείας. 

Στις 19 Ιουνίου 2018 στη βόρεια Εύβοια, 
καταστράφηκε το πανέμορφο αυτό καΐκι, 
που συμπεριλαμβάνεται στα 736 παρα-
δοσιακά σκάφη που έχει αποφασιστεί να 
οδηγηθούν σε σπάσιμο και ολική κατα-
στροφή. 

Το αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τη διαδικασία 
καταστροφής τα συνεργεία επιδεικνύουν μια 
αδιανόητη καταστροφική μανία, ώστε να 
μη μείνει κανένα ίχνος του σκάφους, ενώ 
θα μπορούσε να υπάρξει ακόμα και σε αυτό 
το σημείο μία προσεκτική καταστροφή ώστε 

να παραμείνει ως έκθεμα, μία 
τομή του καϊκιού ή η καρίνα με 
τους ξύλινους νομείς, έστω ως 
δείγμα της ξυλοναυπηγικής της 
χώρας μας. 
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ενημερωτικά

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

με κρίκο D & ιμάντα καβάλου

Πλαστική 
Αγκράφα

Πλαστική 
Αγκράφα

Φερμουάρ

www.lalizas.com

Η LALIZAS ανακοινώνει την εξαγορά της Antipiros!

Η LALIZAS ανακοίνωσε σήμερα ότι 
ολοκλήρωσε με επιτυχία την εξαγορά της 
Antipiros.

Με έδρα την Κροατία, η 
Antipiros είναι εξειδικευ-
μένη και εξουσιοδοτημένη 
εταιρία πυροσβεστικών 
συστημάτων και εξοπλι-
σμού καθώς και εξοπλι-
σμού ασφαλείας που 
χρησιμοποιείται σε ξηρά 
και θάλασσα.

Η μετοχική ομάδα της 
Antipiros δήλωσε: «Ανα-
γνωρίσαμε την ευκαιρία 
της εξαγοράς έχοντας ως 
γνώμονα την ανάπτυξη της 
εταιρίας. Η LALIZAS είναι 
η καλύτερη επιλογή για να 
συνεχίσουμε το όραμα της 
εταιρείας μας και επιπλέον 

να δούμε τη γκάμα των προϊόντων αλλά και 
των υπηρεσιών μας να επεκτείνονται με βάση 

το όραμα και το δίκτυο διανομής υψηλής ποιό-
τητας της LALIZAS».

Ο πρόεδρος της LALIZAS, Σταύρος Λάλιζας, 
δήλωσε: «Τo brand μας είναι συνώνυμο 
με την ασφάλεια τα τελευταία 35 χρόνια! 
Μέσω της επικοινωνίας με τους πελάτες και 
τους συνεργάτες μας σχετικά με την παροχή 
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 
οδηγηθήκαμε στην απόφαση της εξαγοράς της 
Antipiros. Η Antipiros είναι μια ιστορική εται-
ρεία στην περιοχή της Αδριατικής με υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες. Η LALIZAS θα συνεχίσει 
διατηρεί τα standards των brand της!»

Καλωσορίζουμε την Antipiros στον Όμιλο 
LALIZAS και υποσχόμαστε να συνεχίσου-
με να προσφέρουμε στους πελάτες μας 
προϊόντα υψηλής ποιότητας με βάση τα 
35 χρόνια εμπειρίας μας!

Απονομή βραβείου 
ΕΥΚΡΑΝΤΗ
Στο ωραίο νεοκλασικό κτίριο του Ιδρύμα-
τος Αικατερίνη Λασκαρίδη έλαβε χώρα η 
απονομή των βραβείων ΕΥΚΡΑΝΤΗ 2017, 
που διοργάνωσαν με επιτυχία τα ΝΑΥΤΙΚΑ 
ΧΡΟΝΙΚΑ.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραδοσιακών 
Σκαφών βραβεύθηκε με το βραβείο "Μα-
ριλένα Λασκαρίδη" για την αριστεία στον 
ναυτιλιακό πολιτισμό και την αρωγή στην 
ελληνική ναυτιλιακή κληρονομιά  
και παράδοση.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Νίκος Καβαλλιέ-
ρος παραλαμβάνοντας το βραβείο ευχαρίστησε 

τους διοργανωτές για την απονομή 
που δόθηκε για τη διάσωση των 
παραδοσιακών ελληνικών ξύλινων 
σκαφών και καρνάγιων. Επίσης 
δήλωσε ότι το βραβείο έχει αποδέκτες 
και όλους τους φίλους και συνοδοιπό-
ρους του αγώνα για την αποτροπή της 
καταστροφής των ξύλινων αλιευτικών 
παραδοσιακών σκαφών.

Συντονίστρια της τελετής και επίτιμο 
μέλος του Συνδέσμου, η δημοσιο-
γράφος της Καθημερινής Μαργαρίτα 
Πουρνάρα.
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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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ενημερωτικά

Αγώνας "Δ.ΒΡΑΚΑΣ 2018"

Στις 26 και 27 Μαΐου 2018, ο 
Ναυτικός Όμιλος Πάρου διοργά-
νωσε με εξαιρετική επιτυχία τον 
διασυλλογικό αγώνα ιστιοπλοΐ-
ας "Δ.Βρακάς 2018" ο οποίος 
είναι αφιερωμένος στη μνήμη του 
πρώτου προέδρου του Ναυτικού 
Ομίλου Πάρου. 

Στους αγώνες συμμετείχαν 61 αθλητές 
από 6 ναυτικούς ομίλους από την Αθήνα, 
την Κρήτη και τις Κυκλάδες, στις κατηγορίες 
Optimist και Laser. 

Συνολικά, διεξήχθησαν 9 ιστιοδρομίες για 
τα Optimist και 9 ιστιοδρομίες για τα Laser. 
Οι καιρικές συνθήκες βοήθησαν στην ομαλή 
διεξαγωγή του αγώνα

Απονεμήθηκαν έπαθλα στις κατηγορίες 
Optimist 11χρονων, Optimist 15χρονων, 
Optimist γενικής κατάταξης, Laser 4,7, 
κύπελλο μικρότερου αθλητή Optimist και 
κύπελλο μικρότερου αθλητή racing.

Στις απονομές μας τίμησαν με την παρουσία 
τους και απένειμαν τα κύπελλα στους νικητές, 
ο δήμαρχος Μ. Κωβαίος, ο έπαρχος Πάρου 
κ. Μπιζάς, οι αντιδήμαρχοι κα. Δ. Σαρρή και 
κ. Εμ. Μαλαματένιος.

Τ ε λ ι κ ά  α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α :

O p t i m i s t  Γ ε ν ι κ ή  Κ α τ ά τ α ξ η :

1. Σπανός Εμμανουήλ, Ν.Π. Πάρου

2. Καλακώνα Μαρία Ελένη, Ν.Ο. Πάρου

3. Φάρου Αικάτερίνη, Ν.Ο.Καλαμακίου

O p t i m i s t  15 χ ρ  α γ ό ρ ι α :

1. Σπανός Εμμανουήλ, Ν.Ο. Πάρου

2. Καρασαντές Κωνσταντίνος

3. Γκίκας Αχιλλεας, Ν.Ο. Καλαμακίου

O p t i m i s t  15 χ ρ  κ ο ρ ί τ σ ι α :

1. Καλακώνα Μαρία Ελένη, Ν.Ο.Πάρου 

2. Φάρου Αικάτερίνη, Ν.Ο. Καλάμακίου

3. Δαφερέρα Θεοδώρα, Ν.Ο. Πάρου

O p t i m i s t  11 χ ρ  α γ ό ρ ι α :

1. Πούλιος Αντώνης, Ν.Ο. Πάρου

2. Κυπραίος Γεώργιος, Ν.Ο. Πάρου

3. Σέχου Λεωνίδας, Ν.Ο. Καλαμακίου

O p t i m i s t  11 χ ρ  κ ο ρ ί τ σ ι α :

1. Γουίντερς Αλεξία, Ν.Ο. Βουλιαγμένης

2. Καραουλάνη Σοφία, Ν.Ο. Άνδρου

3. Γκίκα Ερμιόνη, Ν.Ο. Καλαμακίου 

Κ ύ π ε λ λ ο  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο υ  α θ λ η τ ή 
o p t i m i s t :

Μπάρκα Χριστίνα Ιωάννα, Ν.Ο. Ανδρου

Κ ύ π ε λ λ ο  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο υ  α θ λ η τ ή 
r a c i n g :  
Ραγκούση Χλόη

L a s e r  4 , 7  α γ ό ρ ι α

1. Μπομποτάς Χρήστος, Μορφωτικός  
 Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αντιπάρου  
 «ΜΕΑΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»

2. Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος,  
 Ν.Ο.Πάρου

3. Παλαιολόγος Θεόδωρος, Μορφωτικός  
 Εκπολιτιστικός, Σύλλογος Αντιπάρου  
 «ΜΕΑΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»

L a s e r  4 , 7  κ ο ρ ί τ σ ι α :

1. Φαρούπου Μαρία, Μορφωτικός  
 Εκπολιτιστικός, Σύλλογος Αντιπάρου  
 «ΜΕΑΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»

2. Σκιαδά Αικατερίνη, Μορφωτικός  
 Εκπολιτιστικός, Σύλλογος Αντιπάρου  
 «ΜΕΑΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»

3. Τριβυζά Ελισάβετ, Ν.Ο.Πάρου

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Blue Star 
Ferries, τη Hellenic Sea Ways για τη χορήγη-
ση εκπτωτικών εισιτηρίων.

Ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη βοήθειά 
τους τον δήμο Πάρου, το Λιμεναρχείο Πάρου, 
την Eπιτροπή Aγώνα, την Eπιτροπή Eνστάσε-
ων και τους εθελοντές μας.
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Δύο μέρες μετά τη βράβευσή του από τον ΠΟΙΑΘ 
την Πέμπτη 28 Ιουνίου, για τη διάκρισή του στον 
"45ο αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης – Ύδρα 
2018", έφυγε από τη ζωή σε πλήρη ηρεμία και 
ενώ απολάμβανε το αγαπημένο του στοιχείο,  
τη θάλασσα.

Ο Γιάννης Γιαπαλάκης ήταν μία εμβληματική φυσιογνωμία της 
ιστιοπλοΐας. Από πολύ μικρός ασχολήθηκε με την ιστιοπλοΐα τρι-
γώνου και επέτυχε πολλές διακρίσεις, κορυφαία των οποίων ήταν 
η πρώτη θέση στο Πανευρωπαϊκό σκαφών Dragon. Αργότερα 
εντάχθηκε ως καπετάνιος στα αγωνιστικά σκάφη του Πέτρου 
Γουλανδρή και μετά την απόσυρση και του τελευταίου από τα 

αγωνιστικά δρώμενα, ασχολήθηκε με την εκπαίδευση ιστιοπλόων ανοικτής θαλάσσης 
σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα μετείχε σε όλους σχεδόν τους αγώνες ανοικτής θαλάσ-
σης στους οποίους και συνεχώς διακρίνετο. Η μεγάλη του αγάπη για τη θάλασσα και την 
ιστιοπλοΐα τον κρατούσε στη ζωή ενάντια στις αντιξοότητες της υγείας του.

Όλοι θα τον θυμόμαστε για τον ήρεμο και καλοκάγαθο χαρακτήρα του. Καλό ταξίδι φίλε μας.

Η περιπέτεια του Τζόσουα Σλό-
κουμ, αυτού του γεροθαλασσό-
λυκου, ξεκίνησε ένα απριλιάτικο 
πρωί του 1895 στη Βοστώνη, 
όταν ο παλαίμαχος καπετάνιος 
εμπορικών ιστιοφόρων επιβιβά-
στηκε στο Σπρέι, ένα παλιό εντε-
κάμετρο σκαρί που ο ίδιος είχε 
ανακατασκευάσει, έχοντας πάρει 
μέσα του την απόφαση να κάνει 
μόνος του το γύρο του κόσμου 
με τα πανιά.

Γνωρίζοντας τη θάλασσα όσο λίγοι και 
έχοντας μεγάλη εμπιστοσύνη στο ταπεινό 
αλλά αξιόπλοο σκαρί του, ο Σλόκουμ έκανε 
πανιά από αγάπη για τη θάλασσα, αλλά και 
θέλοντας να αποδείξει σε όσους έλεγαν πως 
το ταξίδι αυτό ήταν αδύνατο, ότι μπορούσε 
να γίνει. Σχεδόν τρία χρόνια κράτησε η 

παράτολμη οδύσσεια, τρία χρόνια που το 
Σπρέι κι ο καπετάνιος του πολλές φορές 
κινδύνεψαν και οι αντοχές τους δοκιμά-
στηκαν σκληρά. Όμως με την υπομονή, το 
πείσμα του και τη μεγάλη ναυτική του πείρα, 
ο Σλόκουμ τελικά κατάφερε αυτό που όλοι 
θεωρούσαν ακατόρθωτο.

Η επιδρομή που δέχτηκε από πειρατές στα 
ανοιχτά του Γιβραλτάρ, οι σφοδρές θύελλες 
στα Στενά του Μαγγελάνου, τα ρεύματα και οι 
παλιρροϊκές φουρτούνες έξω από τις άγριες 
ακτές της Παταγονίας και ο φοβερός κυκλώ-
νας που τον χτύπησε κοντά στη Νέα Υόρκη 
λίγο προτού τελειώσει το ταξίδι, είναι μονάχα 
μερικές από τις περιπέτειες που ο Σλόκουμ 
ζωντανεύει στο χαρτί με την ανεπιτήδευτη και 
γλαφυρή του πένα, σε μια αφήγηση που τη 
διατρέχει το ιδιότυπο χιούμορ και η στωικό-
τητα του ανθρώπου που στη ζωή του έμαθε 
ένα πράγμα: να σέβεται τη θάλασσα και να 
διαβάζει τα σημάδια της σωστά, υπερνικώ-
ντας κάθε εμπόδιο με τη βαθιά πεποίθηση ότι 
«οι θάλασσες φτιάχτηκαν για να ταξιδεύονται».

Μεγάλο πλήγμα για την 
ιστιοπλοΐα η απώλεια του  
Γιάννη Γιαπαλάκη

JOSHUA SLOCUM  
Ο πρώτος μοναχικός περίπλους της Γης

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  Φ Ι Λ Υ Ρ Α
I S B N :  9 7 8 - 6 1 8 - 5 2 7 0 - 2 9 - 2

βιβλίο
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ενημερωτικά

Η Jotun Hellas στα Ποσειδώνια 2018

Η Jotun Hellas συμμετείχε ως 
χορηγός στα Ποσειδώνια καθώς 
και στον πρώτο ιστιοπλοϊκό αγώ-
να Posidonia Cup που έγινε για 
9η συνεχόμενη φορά στον Φαλη-
ρικό κόλπο. 

Τα Ποσειδώνια είναι μια ναυτική παρά-
δοση της Ελλάδας που απευθύνεται σε 
στελέχη της ελληνικής και παγκόσμι-
ας ναυτιλιακής βιομηχανίας. Φέτος τα 
Ποσειδώνια είχαν ρεκόρ συμμετοχών με 
2,009 εταιρίες στην έκθεση και πάνω από 
23,000 επισκέπτες. 

Ένα ρεκόρ 60 σκαφών συμμετείχαν στο 
γεμάτο δράση Posidonia Cup 2018, το 
οποίο κατέληξε σε μια τελετή απονομής 
βραβείων στο γραφικό συγκρότημα ISLAND, 
φέρνοντας μαζί τους επαγγελματίες και 
έμπειρους ναυτικούς σε μια μοναδική Πο-
σειδώνια ατμόσφαιρα. Οι καιρικές συνθήκες 
τόνωσαν τόσο τον ενθουσιασμό και την 
αγωνία όσο και συνένωσαν την παγκόσμια 
ναυτιλιακή οικογένεια σε μια μέρα γεμάτη 
διασκέδαση, και περιπέτεια. Η Jotun ήταν ο 
κύριος χορηγός του αγώνα και για πρώτη 
φορά συμμετείχε στον αγώνα με δικό της 
σκάφος και πλήρωμα. 'Ολα τα ιστιοφόρα 
πλοία στην πλώρη είχαν το λογότυπο της 
Jotun, και η σημαία μας κυμάτιζε περήφανα 
σε όλα τα συμμετέχοντα σκάφη.

Στα φετινά Ποσειδώνια έγιναν πολλές 
παρουσιάσεις και συζητήσεις σχετικά με τις 
επικείμενες ρυθμίσεις/κανόνες για τα καύ-
σιμα, την καθαρότητα τους και τις εκπομπές 
του διοξειδίου του άνθρακα. Υπάρχει ένα 
ευρύ φάσμα απόψεων, με αποτέλεσμα να 
καθιστά την καθαρότητα των καυσίμων και τις 

επιπτώσεις της χρήσης τους, ως μείζον θέμα 
στη ναυτιλία την τελευταία δεκαετία, και καθι-
στούν δύσκολη τη λήψη αποφάσεων, ειδικά 
σ' ένα δύσκολο οικονομικά περιβάλλον.

Η ναυτιλιακή χρηματοδότηση ήταν επίσης ένα 
καυτό θέμα της έκθεσης. Οι περισσότερες 
ναυτιλιακές τράπεζες συνεχίζουν να είναι σκε-
πτικές σε ότι αφορά τα ναυτιλιακά δάνεια, που 
σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος των 
κεφαλαίων, αποτελεί πρόσθετο κίνδυνο για τη 
βιομηχανία σε μια περίοδο χαμηλών ναύλων.

Παρά τις αντιξοότητες, η ελληνική ναυτιλι-
ακή κοινότητα εξακολουθεί να είναι ισχυρή, 
ειδικά όταν πρόκειται για αγορές πλοίων 
second hands τα τελευταία χρόνια. Παρά τις 
προκλήσεις της αγοράς, οι Έλληνες πλοιο-
κτήτες συνεχίζουν να αγοράζουν πλοία, και η 

εν λόγω αγοραστι-
κή δραστηριότητα 
τους έρχεται σε 
αντίθεση με άλλα 
ναυτιλιακά έθνη 
που είναι λιγότερο 
ενεργά.

Στη μεγάλη 
έκθεση στο 
Metropolitan 
Expo, στο περί-
πτερο της Jotun 
παρουσιάστηκε 
το νέο, καινοτόμο 
προϊόν της εταιρεί-
ας, το Tankgaurd 
Flexline και η 

καινούργια υπηρεσία Seastock Management 
Solution. Το Tankguard Flexline είναι ένα 
καινοτόμο προϊόν τεχνολογίας Flexforce, 
ειδικά σχεδιασμένο ως εσωτερική επίστρωση 
δεξαμενής για μεταφορά μεγάλου εύρους 
χημικών φορτίων. Με την υπηρεσία SeaStock 
Management Solution, η Jotun αναλαμβάνει 
την πλήρη διαχείριση της συντήρησης των 
πλοίων η οποία περιλαμβάνει έρευνα κατάστα-
σης, παραγγελία και υλικοτεχνική υποστήριξη, 
άμεση επικοινωνία με σκάφη, επιχειρηματικές 
και τεχνικές αναθεωρήσεις, βελτιστοποίηση 
προϊόντων για εξατομικευμένες απαιτήσεις και 
εκπαίδευση του πληρώματος. 

Η Jotun Hellas παραμένει πιστή και αφοσι-
ωμένη στον χώρο της ναυτιλίας δημιουργώ-
ντας καινοτόμα προϊόντα που διασφαλίζουν 
την κάθε ανάγκη της.

Για περισότερες πληροφορίες για τα προ-
ϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει η Jotun 
Hellas δείτε εδώ: www.jotun.com/gr/gr/b2c/ 

Εάν επιθυμείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπό 
μας, καλέστε μας στο +30 210 4285980.
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ενημερωτικά

Ας κρατήσουμε τους Ωκεανούς Καθαρούς από Πλαστικά

Φέτος με κάθε ευκαιρία, η διεθνής κοινότητα 
δίνει έμφαση στη ρύπανση από πλαστικά και την 
τεράστια ζημιά που αυτή προκαλεί στο περιβάλ-
λον, θαλάσσιο, παράκτιο και χερσαίο. Τόσο η 
Ημέρα της Γης που γιορτάστηκε πρόσφατα όσο κι η 
Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών που πλησιάζει έχουν 
θέμα την πρόληψη της ρύπανσης από πλαστικά, 
την ανάγκη άμεσων λύσεων και τη σύνδεση της 
υγείας των ωκεανών με τη δική μας. Στον χώρο της 
ναυτιλίας, τα Κράτη Μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού-ΙΜΟ, τον Απρίλιο 2018, αποφάσισαν την 
υιοθέτηση ειδικού Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο της 
Agenda 2030 του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση της 
σοβαρής απειλής από τα πλαστικά. 

Έτσι φέτος, είναι επίκαιρο όσο ποτέ το μήνυμα του 
"Γλάρου" της HELMEPA «ΌΧΙ σκουπίδια – ΌΧΙ πλα-
στικά στις θάλασσες και τις ακτές μας» κι ας έχει 
συμπληρώσει 34 χρόνια ζωής! Αυτό επιβεβαιώνουν 
και οι μεγάλες ποσότητες πλαστικών, όπως καλα-
μάκια, μπουκάλια, σακούλες και υλικά συσκευασίας, 
που εθελοντές μαζεύουν κάθε χρόνο στους καθαρι-
σμούς βυθών, ακτών, λιμνών, ποταμών και δασών 
της πατρίδας μας. 

Η φετινή θερινή εκστρατεία ενημέρωσης της HELMEPA, εκτός από 
το spot του "Γλάρου", που προβάλλουν δωρεάν τηλεοπτικά κανά-
λια, περιλαμβάνει και δυο αφίσες, τις οποίες σχεδίασε ο δημιουρ-
γός του "Γλάρου", Σταύρος Γεωργιάδης. 

Η πρώτη αφίσα με τον "Γλάρο" να πετάει πάνω από τις ακτές απο-
μακρύνοντας μπουκάλια, ποτήρια και άλλα πλαστικά, απευθύνεται 
στο ευρύτερο κοινό. Την προβολή της σε όλη την Ελλάδα έχουν 
αναλάβει οι 6.150 μαθητές-μέλη του προγράμματος "Παιδική 

HELMEPA". Η δεύτερη αφίσα, που απευθύνεται στην ευρύτερη 
ναυτιλιακή κοινότητα, απεικονίζει την Υδρόγειο εγκλωβισμένη 
σε πλαστική σακούλα. Το μήνυμα της “Keep Oceans Free of 
Plastics” - Ας Κρατήσουμε τους Ωκεανούς Καθαρούς από 
Πλαστικά, θα προβάλλουν παγκόσμια τα Μέλη της HELMEPA, 408 
πλοία, 180 διαχειρίστριες εταιρείες και ναυτιλιακοί οργανισμοί και 
13.500 Έλληνες ναυτικοί. 

Ας αναδείξει η ενημερωτική αυτή εκστρατεία την απειλή των 
πλαστικών και την ευθύνη του καθενός μας για να εξαλείψουμε τον 
κίνδυνο που εμείς δημιουργούμε!

Ξεκίνησαν οι δράσεις της εκστρατείας  
«Ας Καθαρίσουμε την Ευρώπη»
Ο ενθουσιασμός των εθελοντών, μικρών 
και μεγάλων, χαρακτήρισε το ξεκίνημα, 
την Παρασκευή 4 Μαΐου, της Εκστρατεί-
ας "Ας Καθαρίσουμε την Ευρώπη", που 
συντονίζει η Ελληνική Ένωση Προστασίας 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA 
για 5η συνεχή χρονιά στη χώρα μας και θα 
διαρκέσει μέχρι τα τέλη του μήνα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, στελέχη 
Εταιρειών Μελών, μαθητές, εκπαιδευτι-
κοί, τοπικοί φορείς και Λιμενικές Αρχές, 
πραγματοποίησαν 26 καθαρισμούς σε 
παραλίες, βυθούς και χερσαίες περιοχές σε 
Αγαθονήσι, Αλεξανδρούπολη, Ηγουμενίτσα, 
Ηράκλειο	Κρήτης,	Ίμερο	Ροδόπης,	Ιωάννινα,	
Κέρκυρα, Κοζάνη, Λάρισα, Λέρο, Λουτράκι, 
Νέο Φάληρο, Ξάνθη, Πάτρα, Πέλλα Ημαθίας, 
Πρέβεζα, Ρίο Αχαΐας, Ρόδο και Σαλαμίνα. 

Η HELMEPA συντόνισε την 4 Μαΐου 
πρωτότυπη δράση καθαρισμού 
στην Κορινθία, του επαρχιακού 
δρόμου Πύργου-Λυγιάς, μήκους 
9 χλμ, όπου μαθητές-Ναυτίλοι της 
HELMEPA και εκπαιδευτικοί του Λυ-
κείου Δερβενίου Κορινθίας και άλλοι 
εθελοντές γέμισαν 42 μεγάλες σακούλες 
με απορρίμματα, τα οποία λόγω της κλίσης 
του δρόμου και με τη νεροποντή που ακο-
λούθησε, θα είχαν καταλήξει στη θάλασσα. 
Η πρωτοβουλία ήταν της Ένωσης Προστα-
σίας Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλο-
ντος Κορινθιακού - Πατραϊκού «Ο Νηρέας» 
και έγινε σε συνεργασία με τον Δήμο Ξυ-
λοκάστρου-Ευρωστίνης, τον Εξωραϊστικό 
Σύλλογο Πύργου Κορινθίας «Ερμής» και το 
Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώ-
σεων «ΠΑΝΔΟΙΚΟ». Η Ελληνική Εταιρεία 

Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης, που υποστη-
ρίζει τεχνικά την εκστρατεία, παρέλαβε τα 
διαχωρισμένα υλικά συσκευασίας.

Μετά τον καθαρισμό, οι μαθητές επι-
σκέφθηκαν τον τάφο του ολυμπιονίκη 
μαραθωνοδρόμου Στ. Κυριακίδη και 
παρακολούθησαν ντοκιμαντέρ για τον άθλο 
του να κερδίσει το 1946, τον 50ο Διεθνή 
Μαραθώνιο της Βοστώνης, ευαισθητοποι-
ώντας Αμερικανούς και Έλληνες ομογενείς 
για τις ανάγκες της Ελλάδας, που υπέφερε 
τότε από ανέχεια. 
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Στις 9 Μαΐου, ο Γενικός Διευθυντής και στελέχη της HELMEPA 
επισκεφθήκαν το Εργαστήριο Αεροδυναμικής Ναυπηγικής της 
Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου, με αφορμή τη χορηγία της HELMEPA για 
το ερευνητικό πρόγραμμα Oceanos NTUA. Στόχος του προγράμ-
ματος είναι ο σχεδιασμός μικρών σκαφών φιλικών προς το περι-
βάλλον, που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στον παγκόσμιο 
διαγωνισμό "Hydrocontest" τον Σεπτέμβριο 2018 στη Γαλλία.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής και συντονιστής του προγράμματος, 
Καθ. Γρηγόρης Γρηγορόπουλος ξενάγησε τους επισκέπτες στους 
χώρους του εργαστηρίου, παρουσιάζοντας τα επιτεύγματα της 
πολυετούς λειτουργίας του. Οι φοιτητές του Oceanos NTUA που 
«σμίλευαν» εκείνη την ώρα τα 2 μοντέλα πλοίων παρουσίασαν τα 
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και τις βελτιώσεις στον σχεδιασμό 

τους ώστε να πετύ-
χουν τη μέγιστη από-
δοση των πλοίων.

Ο ενθουσιασμός 
αυτών των νέων και 
η προσπάθειά τους 
να αναδειχθεί το 
ερευνητικό έργο του 
Πολυτεχνείου μας 
γεμίζει αισιοδοξία για 
τη διάκριση Ελλήνων 
επιστημόνων παγκο-
σμίως. Ευχόμαστε 
καλή επιτυχία στην ομάδα των φοιτητών!

Είκοσι παιδιά 10 ετών, μέλη του Προ-
γράμματος "Παιδική HELMEPA" του 9ου 
Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου με την 
εθελόντρια εκπαιδευτικό τους, γονείς και 
"Ναυτίλους" της HELMEPA γιόρτασαν στις 
5 Ιουνίου, τις "Ημέρες Θάλασσας 2018" 
που διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά για 4η 
συνεχή χρονιά, πραγματοποιώντας εθελο-
ντικό καθαρισμό στην παραλία "Βοτσαλάκια".

Τη δράση τίμησε με την παρουσία του ο 

Δήμαρχος Πειραιά, κος Γιάννης Μώρα-
λης, ο οποίος ευχαρίστησε τα παιδιά για τη 
συμμετοχή τους, τονίζοντας πως είναι πολύ 
σημαντικό να ενεργοποιηθεί η νέα γενιά 
σε θέματα περιβάλλοντος και να καταφέρει 
περισσότερα από τις προηγούμενες γενιές 
ώστε να έρθουν καλύτερες μέρες.

Οι μικροί εθελοντές ανακοίνωσαν τα παρα-
κάτω μηνύματα και ξεκίνησαν γεμάτα εν-
θουσιασμό τον καθαρισμό της παραλίας:

«Το περιβάλλον χρειάζεται τη δική μας 
βοήθεια, γι’ αυτό κι εσύ κόψε την κακή 
συνήθεια!»

«Όχι σκουπίδια όχι βρωμιές, για να μείνουν 
οι θάλασσες πάντα καθαρές!»

«Η μόλυνση μακριά και το περιβάλλον κοντά!»

«Το περιβάλλον μας χρειάζεται, μην το κατα-
στρέφετε!»

«Το περιβάλλον δεν το αλλάζω με τίποτα άλλο!»

Στην Αττική, την Κυριακή 6 Μαΐου, η 
HELMEPA συνέδραμε στελέχη του Εταιρι-
κού Μέλους της, Eurobulk S.A., που μαζί 
με τις οικογένειες τους, πραγματοποίησαν 
εθελοντικό καθαρισμό ακτής στο Καβούρι 
Βουλιαγμένης, συλλέγοντας κυρίως μικρού 
μεγέθους πλαστικά απορρίμματα, μια ση-
μαντική απειλή για τη θαλάσσια ζωή. 

Η καταγραφή των απορριμμάτων σε ειδικά 
δελτία της HELMEPA προσφέρει σημαντικά 
στοιχεία για τις ποσότητες, τους τύπους και 
την προέλευση τους. Τα συνολικά στοιχεία 

των καθαρισμών θα δημοσιευθούν τον 
Ιούνιο, ενώ συμμετέχοντες μαθητές και 
συντονιστές των δράσεων θα λάβουν 
αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής.

Έως σήμερα έχουν προγραμματιστεί άλλες 
55 δράσεις, με συμμετοχή 4.700 εθελο-
ντών. Στο σύνδεσμο http://www.helmepa.
gr/gr/cleanup.php μπορείτε να δείτε τον 
χάρτη με τις περιοχές των επόμενων καθα-
ρισμών και να δηλώσετε συμμετοχή είτε σε 
προγραμματισμένες δράσεις είτε οργανώ-
νοντας το δικό σας καθαρισμό. 

Λεζάντες φωτογραφιών:

1. Πόρτο Λάγος Ξάνθης

2. Πύργος Κορινθίας

3. Καβούρι Αττικής

4. Λίμνη Βουλιαγμένης

Η Helmepa υποστηρίζει το ερευνητικό πρόγραμμα Oceanos NTUA

Μέλη της Παιδικής HELMEPA γιορτάζουν τις "Ημέρες Θάλασσας 
2018", μαζί με τον Δήμαρχο Πειραιά 
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Φωτογραφίες: Αρχείο / Posidonia Events 

άρθρο

Η πιο σημαντική συνάντηση της 
παγκόσμιας ναυτιλίας Ποσειδώνια 
2018 ανέβασε κι άλλο τον πήχη 
φέτος, χάρη στην άνευ προηγου-
μένου παρουσίαση της συλλογικής 
δύναμης και των μελλοντικών 
εξελίξεων της πιο ισχυρής βιομη-
χανίας στον κόσμο, η οποία αντι-
προσωπεύει περίπου το 95% του 
παγκόσμιου εμπορίου.

Και καθώς οι πύλες του εκθεσιακού κέντρου 
Athens Metropolitan Expo έκλεισαν στις 
8 Ιουνίου, αποχαιρετώντας 2.011 εκθέτρι-
ες εταιρείες από 92 χώρες και 23.000 
επισκέπτες, τα Ποσειδώνια συνεχίζουν να 
προβάλλουν τα επιτεύγματα της ελληνικής 
ναυτιλίας, η οποία σήμερα καλύπτει το 20% 
της παγκόσμιας και το 50% της ευρωπαϊκής 
χωρητικότητας dwt.

Εκ μέρους των διοργανωτών, ο κ. Θεό-
δωρος Βώκος, Εκτελεστικός Διευθυντής 
της "Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε.," δήλωσε: 
«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διοργάνωση 
στα 50 χρόνια λειτουργίας της Έκθεσης 
Ποσειδώνια, καθώς καταγράφεται ρεκόρ 

συμμετοχών με περισσότερους από 2.000 
εκθέτες από 92 χώρες. Η σταθερή αύξηση 
του μεγέθους της έκθεσης και των συμμετο-
χών αποτελεί ισχυρή απόδειξη της ηγετικής 
θέσης που κατέχει η ελληνική ναυτιλία και 
της προσήλωσής της στην αριστεία, μέσω της 
επένδυσης σε προσωπικό υψηλής κατάρτισης, 
σε νέες τεχνολογίες και σε υπερσύγχρονες 
λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον.

Η συνεχής ανανέωση του ελληνικού στόλου και 

η στρατηγική διαφοροποίησης που υιοθετούν 
οι Έλληνες εφοπλιστές δεν αφήνουν καμία 
αμφιβολία ότι η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα 
θα συνεχίσει να κατέχει και να διαχειρίζεται 
τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο για πολλά 
χρόνια ακόμα. Τα Ποσειδώνια έχουν πλέον 
καθιερωθεί ως το κορυφαίο forum συνάντησης 
και δικτύωσης των ηγετών της παγκόσμιας ναυ-
τιλιακής κοινότητας, όπου καθορίζεται η ατζέντα 
της πιο ισχυρής και δυναμικής βιομηχανίας 
στον κόσμο» συμπλήρωσε ο κ. Βώκος. 

Η εντυπωσιακή απήχηση και επιτυχία της 
έκθεσης ήταν εμφανής και τις πέντε ημέρες 
στον εκθεσιακό χώρο και στις συνεδριακές 
αίθουσες, όπου συνάφθηκε σημαντικός 
αριθμός εμπορικών πράξεων αξίας πολλών 
εκατομμυρίων δολαρίων και τέθηκαν επί 
τάπητος τα καίρια ζητήματα και οι τελευταίες 
τάσεις του διεθνούς ναυτιλιακού κλάδου.

Με το βλέμμα όλων στραμμένο στα Ποσει-
δώνια 2018, πολλές εταιρείες επέλεξαν 
την έκθεση για να αποκαλύψουν σημαντικές 
πρωτοβουλίες, νέα προϊόντα και να εξαγγεί-
λουν σημαντικές εξελίξεις, όπως εκείνη του 
νηογνώμονα DNV GL ο οποίος ανακοίνωσε 
στα Ποσειδώνια την κυκλοφορία της πρώτης 
οδηγίας για την κυβερνοασφάλεια με τρεις κα-
τηγορίες, η οποία στοχεύει να βοηθήσει τους 
πλοιοκτήτες και τους διαχειριστές στόλων να 

Τα Ποσειδώνια σταθερός πυλώνας
στήριξης της ναυτιλίας

Μεγαλύτερη συμμετοχή από κάθε προηγούμενη χρονιά στα Ποσειδώνια 2018
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προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία 
από κυβερνοεπιθέσεις. Επίσης, η Winterthur 
Gas ανακοίνωσε την εγκαινίαση ενός 
εκπαιδευτικού κέντρου στον Πειραιά και 
η ανανεωμένη Honduras Registry έκανε 
το ντεμπούτο της στα Ποσειδώνια 2018 
αποκαλύπτοντας τη συμφωνία για την ανά-
θεση της διεθνούς διαχείρισης της σημαίας 
της στην παναμαϊκή εταιρεία International 
MarConsult. Τέλος, ο Οργανισμός Λιμένος 
Πειραιώς (ΟΛΠ) έλαβε διπλή πιστοποί-
ηση από το Lloyd’s Register για το ISO 
9001:2015 και το ISO 14001:2015.

Και ενώ η εμπορική αποτελεσματικότητα των 
Ποσειδωνίων είναι αναγνωρισμένη παγκο-
σμίως, φέτος η διοργάνωση αναδείχθηκε και 
σε διαμορφωτή των εξελίξεων στον χώρο της 
παγκόσμιας ναυτιλίας, με περισσότερα από 40 
συνέδρια και σεμινάρια να ορίζουν την παγκό-
σμια ναυτιλιακή ατζέντα, μέσα από συζητήσεις 
για τα επίκαιρα ζητήματα των περιβαλλοντικών 
κανονισμών, της ασφάλειας, των καθαρών 
καυσίμων, της ηγεσίας και της ψηφιοποίησης.

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθη-
καν με επιτυχία και τα πολυαναμενόμενα 
Posidonia Games, που προσέλκυσαν συ-
νολικά περισσότερους από 2.500 αθλητές 
από τη ναυτιλιακή κοινότητα.

Ξεκινώντας την 1η Ιουνίου με το παλαιότερο 
και εδραιωμένο πλέον Posidonia Cup, μια 
από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις ιστιοπλοΐας 
στα νερά του Αιγαίου, όπου συγκεντρώθη-
καν 58 σκάφη και πάνω από 600 άτομα. 
Με τη συνεργασία του Πανελλήνιου Ομίλου 
Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ), 

το event ήταν για ακόμα μια φορά πολύ επιτυ-
χημένο. Τα σκάφη αγωνίστηκαν σε τριγωνική 
διαδρομή με εκκίνηση από το Μικρολίμανο 
και σημαδούρες τόσο ανοικτά της Πειραϊκής, 
όσο και στη Γλυφάδα, καλύπτοντας μία συνο-
λική απόσταση 19 ναυτικά μίλια. 

Τα πληρώματα των σκαφών απόλαυσαν 
εξαιρετικές ιστιοπλοϊκές συνθήκες, αφού ο 
άνεμος ήταν ευνοϊκός για έναν τόσο δύσκολο 
και επίπονο αγώνα. Οι νότιοι-νοτιοδυτικοί άνε-
μοι που επικρατούσαν ήταν μέτριας εντάσεως, 
ενώ το φως και η ζεστή ατμόσφαιρα βοήθησαν 
να γίνει μία μοναδική κούρσα, που απόλαυσαν 
περισσότερο όσα πληρώματα ήταν καλεσμένα 
από το εξωτερικό ώστε να συμμετέχουν με τα 
σκάφη των ναυτιλιακών εταιρειών.

Το Posidonia Cup έκλεισε με μία μαγευτική 
απονομή, όπου περισσότερα από 700 άτομα 
χειροκρότησαν τους νικητές του αγώνα, 
απόλαυσαν τη μαγική βραδιά και έδωσαν ρα-

ντεβού για το 10ο Posidonia cup του 2020.

Τις επόμενες ημέρες ακολούθησαν το 
Posidonia Running Event στον Πειραιά 
με 1.700 συμμετέχοντες, οι οποίοι με 
αφετηρία το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ολο-
κλήρωσαν μια κυκλική διαδρομή 5χλμ. Η 
εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα 
του Δήμου Πειραιά, ενώ τα έσοδα διατίθενται 
για κοινωφελείς σκοπούς.

Την ίδια ημέρα στη Γλυφάδα, περισσότερα 
από 120 στελέχη της παγκόσμιας ναυτι-
λίας συγκεντρώθηκαν για να απολαύσουν το 
Posidonia Golf Tournament, του οποίου η 
δημοτικότητα αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, 
σύμφωνα και με τις δηλώσεις του κ. Νικόλα 
Μαρτίνου της Thenamaris, χορηγού της εκδή-
λωσης μαζί με την Costamare.

Οι αθλητικοί αγώνες των Ποσειδωνίων 2018 
ολοκληρώθηκαν με το Posidonia Shipsoccer 
Tournament, με 28 ναυτιλιακές εταιρείες 
να διεκδικούν τα πολυπόθητα κύπελλα του 
5x5 τουρνουά που φέτος πραγματοποιήθηκε 
στη Βούλα. Νικητές για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά η Ariston Navigation και χορηγός τους 
event η Swift Marine, που είναι και εκθέτης 
των Ποσειδωνίων.

Η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα ανανέωσε 
το ραντεβού της για τα Ποσειδώνια 2020, 
που θα πραγματοποιηθούν 1-5 Ιουνίου 2020 
στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.

Η Έκθεση Ποσειδώνια τελεί υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, της Ένωσης Ελλήνων Εφο-
πλιστών και του Ναυτικού Επιμελητηρίου 
της Ελλάδας με την υποστήριξη του Δήμου 
Πειραιά και της Ελληνικής Επιτροπής Ναυ-
τιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου.
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Τρίγωνο Κυκλάδων  
Ανοιχτής Θαλάσσης 2018

ανοικτή θάλασσα

Για άλλη μια χρονιά ο Ναυτικός 
Όμιλος Σύρου και ο Ναυτικός 
Όμιλος Τήνου σε συνεργασία με 
τον Ναυτικό Όμιλο Πάρου και με 
συνδιοργανωτή την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου, υπό την αιγίδα 
της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομο-
σπονδίας και της Επιτροπής Ανοι-
χτής Θαλάσσης διοργάνωσαν το 
"Τρίγωνο Κυκλάδων Ανοιχτής 
Θαλάσσης" από τις 4 έως και 
τις 6 Μάϊου 2018, με συνολική 
συμμετοχή 8 σκαφών. 

Ο αγώνας αποτελείτο από 3 σκέλη, όπου το 
πρώτο σκέλος ήταν Σύρος–Τήνος με από-
σταση 12 ναυτικά μίλια και έλαβε χώρα στις 
4 Μαΐου, το δεύτερο σκέλη του αγώνα ήταν 
Τήνος–Πάρος με απόσταση 26 ναυτικών 
μιλίων και πραγματοποιήθηκε στις 5 Μάϊου 
και τέλος στις 6 Μαΐου το τρίτο μπράτσο του 
αγώνα ήταν Πάρος–Σύρος με απόσταση 23 
ναυτικά μίλια.

Το πρώτο σκέλος του αγώνα Σύρο-Τήνο, δεν 
τερμάτισε κανένα σκάφος, λόγω άπνοιας, 
εντός χρόνου. Την επόμενη ημέρα η εκκίνη-

ση από την Τήνο δόθηκε στις 10:00 π.μ. και 
το πρώτο σκάφος αφίχθηκε στον κόλπο της 
Παροικίας στις 21:00 όπου δυστυχώς λόγω 
έλλειψης ανέμου, εντός του επιτρεπόμενου 
χρονικού ορίου, κατάφερε να τερματίσει μόνο 
ένα από τα συμμετέχοντα σκάφη.
Το βράδυ του Σαββάτου έγινε η βράβευση για 
το νικητήριο πλήρωμα για το δεύτερο μπρά-
τσο του αγώνα στο εντευκτήριο του Ναυτικού 
Ομίλου Πάρου όπου και διοργανώθηκε πάρτι 
με ζωντανή μουσική.
Την επόμενη ημέρα, δόθηκε η εκκίνηση του 
τρίτου μπράτσου του αγώνα, Πάρος–Σύρος 
με μια μικρή καθυστέρηση. Εφτά από τα οχτώ 
σκάφη τερμάτισαν.
Οι συνδιοργανωτές Ναυτικοί Όμιλοι ευχαρι-
στούν θερμά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, τον Δήμο 
Τήνου και τον Δήμο Πάρου, το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Σύρου, Τήνου-Άνδρου και 
της Πάρου-Αντιπάρου. Επίσης τα Λιμεναρχεία 
των νησιών και όλους τους εθελοντές που 
συνέβαλαν στη διοργάνωση, με τη βοήθεια 
των οποίων αναβίωσε και φέτος ένα ακόμη 
ιστιοπλοϊκό γεγονός στα νησιά μας.
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Κύπελλο Άνοιξης 201824ο

Κείμενο και φωτογραφίες: ΝΑΟΒ 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 
Ιουνίου στον ΝΑΟΒ η απονομή του 
"24ου Κυπέλλου Άνοιξης 2018".

Το λιμανάκι του Oμίλου μας ήταν στολισμένο 
και κατάμεστο από κόσμο, η εκδήλωση ήταν 
λαμπρή κι έγινε παρουσία των δημοτικών 
αρχών, των μελών του Δ.Σ. του Oμίλου μας, 

πολλών απλών μελών, εκπροσώπων των 
πληρωμάτων των σκαφών που διακρίθηκαν 
στους αγώνες, καθώς και αρκετών επισκε-
πτών που τίμησαν τη γιορτή για το 24ο Κύπελ-
λο Άνοιξης του ΝΑΟΒ.

Τη διαδικασία της απονομής επάθλων στους 
νικητές επιμελήθηκε και συντόνισε ο επί 
35 χρόνια έφορος της Ανοιχτής Θάλασσας 

Θεόδωρος Γιουβάνογλου και τη διάνθισε 
με αρκετές χιουμοριστικές ατάκες, όπως 
άλλωστε το συνηθίζει. Σε ιδιαίτερα κέφια 
ήταν κι ο πρόεδρος του Oμίλου Κων.  Κων-
σταντόπουλος, στις ικανότητες διοίκησης 
του οποίου ιδιαίτερη μνεία έκανε ο δήμαρχος 
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρ. Κων-
σταντέλλος.

Συγκινητική στιγμή της βραδιάς υπήρξε η 
βράβευση του έφορου λιμένα Χριστόφορου 
Κατέκου για την αδιάλειπτη προσφορά του επί 
σειρά δεκαετιών στον Όμιλο μας.

Το event έκλεισε με κέρασμα πίτσας και άλλων 
σνακ καθώς και ποτών στους παριστάμενους.

Επόμενο ιδιαίτερα σημαντικό event για τον 
δραστήριο και φιλόξενο Όμιλό μας θα είναι 
το "Youth Lightning Worlds 2018" που 
διοργανώνει ο ΝΑΟΒ την πρώτη εβδομάδα 
του Ιουλίου.

Νικητές του Κυπέλλου Άνοιξης 2018 αναδεί-
χθηκαν οι παρακάτω:

O R C  C L U B

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η

1. BLUE LINE Μ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ – Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΑΝΑΤΚ
2. NEMESIS Ζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    ΝΟΤΚ
3. ΑΦΡΟΕΣΣΑ Κ. ΓΚΡΕΤΣΟΣ    ΝΑΟΒ

Α ’  Ο Μ Α Δ Α

1. BLUE LINE Μ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ – Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΑΝΑΤΚ
2. NEMESIS Ζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    ΝΟΤΚ
3. ΑΦΡΟΕΣΣΑ Κ. ΓΚΡΕΤΣΟΣ    ΝΑΟΒ

Β ’  Ο Μ Α Δ Α

1. CASTA DIVA C. RODO     NAOB
2. DE MALO V Ι. ΓΙΑΠΑΛΑΚΗΣ    ΠΟΙΑΘ

O R C I

1. EX OFFICIO Γ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ    ΝΟΕ
2. ΑΙΟΛΟΣ ΙΙ-Mothercare Β. ΣΠΑΝΟΣ – E. FISCHER  ΝΟΠΦ
3. ΑΝΑΧ Ν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ    ΝΟΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ
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Στην ιστορία πέρασε και η  
"8η Ρεγκάτα των Σπετσών"

Κείμενο: Σπυριδούλα Ίριδα Σπανέα 
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης, Αννίκα Μπαρμπαρήγου

Ένα ταξίδι στον… χρόνο με 
σκάφη που σε μεταφέρουν 
στην εποχή του παραμυθιού, 
τότε που τα πάντα στην ιστιο-
πλοΐα γίνονταν με μεράκι και 
καλαισθησία είναι η διοργά-
νωση του Ναυτικού Όμιλου 
Ελλάδος "Classic Yacht 
Regatta". Όπως τα τελευταία 
επτά χρόνια, έτσι και εφέτος 
ιστιοπλοϊκά, το κάθε ένα με 
τη δική του μοναδική ιστο-
ρία, έδωσαν ραντεβού στο 
"Μπουγάζι" των Σπετσών σε 
ιστιοδρομίες που αποτελού-
σαν ένα… κοκτέιλ ρομαντικού 
αγώνα και κοσμικότητας. 

Πανέμορφα σκάφη μιας άλλης εποχής με 
καπεταναίους με πολύ μεράκι, γυαλισμένα 
μέχρι το τελευταίο πόμολο πήραν μέρος σε 
έναν αγώνα όπου το παρελθόν έριχνε ως 
γέφυρα στο παρόν την ιστιοπλοΐα. Ανάμε-
σα στους εραστές των κλασικών σκαφών και 
τους κοσμικούς – ανθρώπους που βρίσκονται 
στα καταστρώματα μόνο σε αυτόν τον αγώνα 
–, το 'παρών' έδωσαν ιστιοπλόοι με διεθνείς 
διακρίσεις στην ιστιοπλοΐα τριγώνου και 
ανοικτής θαλάσσης, οι οποίοι διεκδίκησαν με 
πάθος τα καλοδουλεμένα τρόπαια. 

Ολυμπιονίκες του Πεκίνου, οι Σοφία Παπα-
δοπούλου και Βιργινία Κραβαριώτη με το 
"Puritan", μία δικάταρτη σκούνα με εντυ-
πωσιακά λιτές γραμμές, οι ολυμπιονίκες του 
Ρίο, Τάκης Μάντης – Παύλος Καγιαλής που 
έτρεξαν με την "Glaramara", ο ολυμπιονίκης 
της Ρώμης, τέως, Βασιλιάς Κωνσταντίνος, 
με τον Στέλιο Μπόνα, τον 'θρυλικό' καπε-
τάνιο του Ράλλυ Αιγαίου, στο πλήρωμά του 
και νέους άξιους ιστιοπλόους, ο νικητής των 
τελευταίων Ράλλυ Αιγαίου, Περικλής Λιβάς, 
πλήρωμα στο σκάφος "Navisa" του ιστιο-
πλόου, με πολλές διακρίσεις στην παγκόσμια 
ανοικτή θάλασσα, Νίκου Λυκιαρδόπουλου 

ανοικτή θάλασσα



23Iστιοπλοϊκός Kόσμος

και άλλοι πολλοί, ο κάθε ένας με τη δική του 
ιστορία στο υγρό στοιχείο η οποία συναγω-
νιζόταν την ιστορία του σκαριού που κυβερ-
νούσε, αποτέλεσαν κομμάτια ενός παζλ μίας 
επιτυχημένης διοργάνωσης.

Το δικό τους χρώμα στη διοργάνωση πρό-
σθεσαν τα σκάφη των ναυτοπροσκόπων. 
Πληρώματα και κυβερνήτες με τα χαμόγελα 
να λάμπουν στα πρόσωπά τους ήταν πάντα 
έτοιμοι να βοηθήσουν όποιον χρειαζόταν, 
αλλά και να δείξουν τη στενή σχέση που έχει 
ο προσκοπισμός με την παμμήτωρα θάλασσα. 

Και επειδή σε κάθε αγώνα υπάρχουν νικητές 
τα αποτελέσματα της γενικής κατάταξης, έτσι 

για την ιστορία…

Κ λ α σ ι κ ά  σ κ ά φ η  Α ’ :  Cassiopeia 
(Ι. Καλλίας), Larne (Κυβ.: Α. Κέδρος), 
Glaramara (Γ. Ανδρεάδης, Ι. Απειρανθίτης).

Κ λ α σ ι κ ά  σ κ ά φ η  Β ’ :  Sunshine (P. 
Nuoffer), Navisa (Ν. Λυκιαρδόπουλος), Lizza 
(Σ. Παπαγιαννόπουλος).

S p i r i t  O f  T r a d i t i o n :  Baccara (Ι. 
Κατσαούνης), Rubicon (L. Rowell), Mazu (H. 
Bortecene).

C o n t e m p o r a r y  c l a s s i c s :  Αετός 
(Ν. Σινούρης), Tallulah (B. Goodhead), 

Isabella (Τ. Σοφικίτου).

Ε λ λ η ν ι κ ά  Κ α ΐ κ ι α :  Πάραλος (Γ. Χρι-
στόπουλος), Στρατή (Σ. Ανδρεάδης), Αλκμή-
νη (Ν. Καρακώστας, Χ. Καρύδης).

Π α ρ α δ ο σ ι α κ ά  σ κ ά φ η :  Άγιος Γε-
ώργης (Π. Α. Μαθιός), Ελένη (Β. Ζωτιάδης), 
Βίκινγκ (Μ. Στασινόπουλος).

Π α ρ α δ ο σ ι α κ έ ς  Α ν ο ι κ τ έ ς  Λ έ μ -
β ο ι  1 :  Νηριής (Σ. Καρατζάς), Σαλαμίνα (Π. 
Καλλίδης), Αμφιτρίτη (Α. Αντωνιάδης).

Α ν ο ι κ τ έ ς  Λ έ μ β ο ι  2 :  Τελευταίος 
(Αραπάκης – Κιρκής), Ψείρα (Τ. Κυριακίδης), 
Ο Γάτος (Α. Φατσιάδης).

Π α ρ δ ο σ ι α κ ά  D i n g h i e s :  Blowme 
(Γ. Γκούμας), Schakel (Ν. Banker), Mirror (Β. 
Δρίτσας).

Η "Ρεγκάτα των Σπετσών" για το 2019 θα 
διεξαχθεί από τις 27 έως τις 30 Ιουνίου.



24 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

9 o Athens Trophy

Κείμενο: Ρούλα Γαλάνη 
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης / Athens Trophy 2018

Ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας 
Ανοικτής Θαλάσσης και ο Ναυτικός 
Όμιλος Ελλάδος διοργάνωσαν τον 
ιστιοπλοϊκό αγώνα “9o Athens 
Trophy 2018” τα Σαββατοκύρια-
κα στις 5 και 6 Μαΐου και στις 12 
και 13 Μαΐου 2018. Για δεύτερη 
φορά εφέτος, μετά την επιτυχημέ-
νη περσινή διοργάνωση, ένα ιστι-
οπλοϊκό γεγονός με διάρκεια και 
με πολλές ιστιοδρομίες απεδείχθη 
ότι έχει μεγάλο αγωνιστικό ενδια-
φέρον όταν ταυτόχρονα πλαισιώ-
νεται από πολλές εκδηλώσεις στη 
στεριά στο τέλος κάθε αγωνιστικής 
ημέρας, ώστε να έρθουν οι αγω-
νιζόμενοι πιο κοντά για να ανταλ-
λάσσουν απόψεις και να χειροκρο-
τούν τους νικητές της ημέρας. 

10 αγωνιστικά σκάφη συμμετείχαν στη 
φετινή διοργάνωση, ανάμεσα τους ένα 
σκάφος από τη Χίο και ένα από τον Βόλο. 

Οι αγώνες ήταν όρτσα – πρύμα, τεχνικές ιστιο-
δρομίες για αγωνιστικά σκάφη ORCi.  
Ο αγώνας αποτελεί μέρος του Athens 
Sailing Circuit, μιας σειράς αγώνων Όρτσα 
Πρύμα που διεξάγονται από ομίλους του 
Σαρωνικού σε όλη τη διάρκεια του έτους και 
οργανώνονται από την «Ένωση Ιδιοκτητών 
Αγωνιστικών Σκαφών». Οι ιστιοδρομίες διε-
ξήχθησαν στην περιοχή του Φαληρικού Όρμου.

Το Σάββατο 5 Μαΐου ήταν η πρώτη αγωνι-
στική ημέρα. Η εκκίνηση έγινε στις 12 το 
μεσημέρι, ο καιρός νοτιοδυτικός βοήθησε στη 
διεξαγωγή 3 ιστιοδρομιών. 

Αμέσως μετά ακολούθησε η απονομή της 
ημέρας για τους πρώτους νικητές στην προ-
βλήτα του ΠΟΙΑΘ με pizza party και ποτά.

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 6 Μαΐου οι 
συνθήκες ήταν εντελώς διαφορετικές. Η 
συννεφιά της ημέρας και οι συνθήκες για 
επικείμενο μπουρίνι είχαν σαν αποτέλεσμα 
ασταθή διεύθυνση του ανέμου με συνέπεια τη 
διεξαγωγή των 2 ιστιοδρομιών από τις 3 προ-
γραμματισμένες. Τελικά στις 13.15 η Επιτροπή 
Αγώνων ξεκίνησε τις κούρσες με νοτιοδυτικό 
στην πρώτη ιστιοδρομία και νοτιοανατολικό 
στη δεύτερη της ημέρας έντασης 3 μποφόρ. 

Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν αργά το μεσημέρι 

και πάλι όλοι οι αγωνιζόμενοι μαζεύτηκαν στο 
Μικρολίμανο που έγινε η απονομή στα πρώτα 
σκάφη της ημέρας και ακολούθησε BBQ. 

ανοικτή θάλασσα
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Το BULLET των Σινούρη – Καμπουριδη 
έφερε δύο πρώτες θέσεις και ανέβηκε στην 
κορυφή της γενικής κατάταξης, με δεύτερο 
το VENTUS και τρίτο το PEGA.

Τα σκάφη στη βαθμολογία είναι πολύ κοντά 
κάτι που εξιτάρει τους συμμετέχοντες για το 
επομένη Σαββατοκύριακο. 

Η πρόβλεψη για το δεύτερο Σαββατοκύρια-
κο ήταν άνεμοι βορείων διευθύνσεων και 
επαληθεύτηκε βοηθώντας την Επιτροπή να 
ολοκληρώσει και τις 6 προγραμματισμένες 
ιστιοδρομίες. 

Οι δύο πρώτες κούρσες του Σαββάτου έγιναν 
με βορειοανατολικό άνεμο μέχρι 5 μποφόρ 
και στην τρίτη ο αέρας γύρισε βόρειος – 
βορειοδυτικός. Σε όλες τις κούρσες η επιλογή 
της ταχτικής έπαιζε τον πρωταρχικό ρόλο. 

Μετά τον αγώνα του Σαββάτου, τέσσερα 
σκάφη βρίσκονταν πολύ κοντά στη βαθμολο-
γία με αποτέλεσμα έντονο ενδαφέρον για την 
εξέλιξη του αγώνα. 

Την Κυριακή, τελευταία ημέρα του πρωταθλή-
ματος, ο καιρός ήταν από νότιες διευθύνσεις 

μέχρι 4 μποφόρ, ιδανικός για την επιτυχημένη 
ολοκλήρωση των ιστιοδρομιών. 

Με τον τερματισμό των σκαφών, οι αγωνι-
ζόμενοι συναντήθηκαν στο χερσαίο χώρο 
του ΠΟΙΑΘ όπου έγινε η τελευταία απονομή 
στους πρώτους νικητές και ακολούθησε πάρτι 
με φαγητό και ποτό. 

Μετά την ολοκλήρωση συνολικά 11 
ιστιοδρομιών, όλα τα σκάφη πέταξαν τις 2 
χειρότερες βαθμολογίες τους, το BULET 
παρέμεινε στην 1η θέση της βαθμολογί-
ας, το σκάφος CODE ZERO από τη Χίο με 2 
πρωτιές την τελευταία ημέρα αναρριχήθηκε 
στη 2η θέση της γενικής κατάταξης και το 
PEGA κατέλαβε την 3η θέση στο βάθρο. 

Οι αγώνες είχαν πλήρη φωτογραφική και 
δημοσιογραφική κάλυψη και αυτή η προβολή 
ενθαρρύνει τους Διοργανωτές Ομίλους και 
τους συμμετέχοντες να αγωνίζονται για να 
συνεχίζουν να διεξάγονται τόσο όμορφοι 
τεχνικοί αγώνες παρά την κρίση των καιρών. 

ΑΘΛΟΘΕΤΕΣ: VMG - One Design Specialists 
- mastihashop - Sail Marine - Pizza Hut & 
Sailing Shop.
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Κείμενα: Μάνος Ν. Ρούδας, Παντελής Λώλης 
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης / ΠΟΙΑΘ / Posidonia Cup

ανοικτή θάλασσα

Posidonia Cup 2018
Η ιστιοπλοϊκή εκδήλωση που 
γράφει ιστορία, παράλληλα 
με τη διοργάνωση της μεγα-
λύτερης διεθνής έκθεσης της 
Ναυτιλίας, επέστρεψε κι εφέ-
τος για τη 10η διοργάνωση!

Όλα ξεκίνησαν πριν από 18 χρόνια όταν 
και τότε, το έτος 2000, πάλι με αφορμή τη 
μεγάλη ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδώνια, 
διοργανώθηκε παράλληλα μία ιστιοπλοϊκή 
εκδήλωση για τους εκθέτες. Με λίγα σκάφη 
της κλάσης J24, οι ναυτιλιακές εταιρίες που 
λάμβαναν μέρος στην έκθεση αγωνίστηκαν 
κόντρα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το 
όνομα εκείνου του πρώτου αγώνα ήταν 
Baltic Exchange Cup, λόγω του χορηγού. 
Έκτοτε η "Εκθέσεις Ποσειδώνια" και ο 
ΠΟΙΑΘ (Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας 
Ανοικτής Θαλάσσης) συνδιοργανώνουν με 
επιτυχία την ιστιοπλοϊκή αυτή εκδήλωση με 
αποτέλεσμα να φτάσουμε σήμερα, το 2018, 
να έχουμε μία διοργάνωση με πάρα πολλές 
συμμετοχές, αλλά κυρίως με υψηλό αίσθημα 
συναγωνισμού. 

Τα σκάφη που λαμβάνουν μέρος είναι κυρίως 
τα σκάφη του ελληνικού αγωνιστικού στό-
λου, διαφόρων μεγεθών και δυνατοτήτων, τα 
οποία είναι καταμετρημένα και ισοζυγισμένα. 
Ο θαλάσσιος στίβος αποτελείται από μία 

παράκτια ιστιοδρομία, συνήθως γύρω στα 
25 ναυτικά μίλια, ενώ τα σκάφη επανδρώ-
νουν στελέχη των ναυτιλιακών εταιριών 
σε συνδυασμό με τα μόνιμα πληρώματα 
των ομάδων. 

Όπως κάθε φορά η διοργάνωση έλαβε 
χώρα πριν την έναρξη της έκθεσης, δηλαδή 
την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018. Οι συμ-
μετοχές έφτασαν τα 58 σκάφη με ισάριθμες 
εταιρίες παρούσες στον στίβο. Ξεκίνησε με 

τη συγκέντρωση κυβερνητών και πληρω-
μάτων στην αίθουσα "Αιγαίου" του ΠΟΙΑΘ 
στο Μικρολίμανο, την προηγούμενη ημέρα 
του αγώνα. Εκεί όσοι συμμετείχαν είχαν την 
ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και να 
αναπτυχθεί το αναγκαίο κλίμα συνεργασίας 
αλλά και συναγωνισμού. Άλλωστε οι ίδιοι 
άνθρωποι συναγωνίζονται και συνεργάζονται 
και στον επαγγελματικό στίβο.

Την επόμενη ημέρα, από νωρίς το πρωί 
προσφέρθηκε πρωινό προς τα πληρώματα 
και ακολούθησε το safety briefing, δηλαδή 
η ενημέρωση ασφαλείας που αφορούσε τα 
σωστικά στα σκάφη. Η ενημέρωση περιελάμ-
βανε και άνοιγμα πνευστής σχεδίας (life raft) 
και οδηγίες που κάλυπταν ακόμα και τον πιο 
αμαθή από θάλασσα.

Κατόπιν, τα πληρώματα συγκεντρώθηκαν στα 
σκάφη και άρχισαν ένα προς ένα να βγαίνουν 
στη θάλασσα για την απαραίτητη προετοι-
μασία. Η εκκίνηση είχε προγραμματιστεί για 
τη μία το μεσημέρι. Ο βόρειος άνεμος που 
επικρατούσε το πρωί ήταν ασθενής και φάνη-
κε ότι θα υπερνικούσε η θαλάσσια αύρα του 
Σαρωνικού. Πράγματι, την ώρα της εκκίνησης 
η ένταση του ανέμου ήταν σχεδόν μηδενική 
ενώ η διεύθυνση ήταν ακανόνιστη, με αποτέ-
λεσμα η Επιτροπή Αγώνος να λάβει τη σωστή 
απόφαση και να αναβάλει την ώρα εκκίνησης 
μέχρι που η διεύθυνση του ανέμου έστρωσε 
από νότιες διευθύνσεις με αρκετή ένταση. Τα 
σκάφη ξεκίνησαν όλα μαζί, εκτός από την κα-
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τηγορία των ναυτοπροσκόπων που ξεκίνησε 
ένα τέταρτο αργότερα και με άλλο στίβο από 
τα μεγάλα σκάφη. Η διαδρομή περιελάμβανε 
ένα κοντινό σημείο στροφής στο ένα μίλι 
περίπου και από εκεί στο πρώτο σημείο στρο-
φής. Η διαδρομή περιείχε όλες τις πλεύσεις 
και βέβαια πολλές επιλογές τακτικής. Ειδικά 
στο τελευταίο σκέλος της ιστιοδρομίας, ο 
θερμικός άνεμος είχε αρχίσει να σβήνει και 
ο βοριάς να επιστρέφει με αποτέλεσμα οι 
στεριές της Αττικής να κρατούν καλύτερο 
αέρα. Ειδικά τα τελευταία μέτρα πριν τη 
γραμμή τερματισμού για το μεγαλύτερο μέρος 
του στόλου αποτέλεσαν σκηνές θρίλερ, αφού 
ο άνεμος άλλαζε συνεχώς διεύθυνση και 
ένταση. Οι ιστιοπλόοι έκαναν την προσπάθειά 
τους να ολοκληρώσουν τον αγώνα διατηρώ-
ντας τη θέση τους, πράγμα δύσκολο με τόσο 
απαιτητικές καιρικές συνθήκες.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι όλοι το διασκέ-
δασαν αφάνταστα, πληρώματα και στελέχη 
των εκθετών, αφού τους προσφέρθηκε η 
ευκαιρία να κάνουν ιστιοπλοΐα με ιδανικές 
συνθήκες, στον Φαληρικό Όρμο με φόντο την 
Ακρόπολη.

Το ίδιο βράδυ έγινε και η δεξίωση της απονο-
μής των επάθλων στους νικητές σε γνωστό 
παραλιακό περιβάλλον, μπροστά ακριβώς στη 
θάλασσα, με μαγευτικές συνθήκες.

Οι νικητές ανά κατηγορία ήταν:

P e r f o r m a n c e  D i v i s i o n : 

1. THOMAS MILLER (HELLAS) LTD,  
 με το σκάφος ARISTOFANI και κυβερνήτη  
 τον Παναγιώτη Καμπουρίδη. 

2. MARAN TANKERS MANAGEMENT INC  
 / ANANGEL MARITIME SERVICES INC  
 με το σκάφος BULLET και κυβερνήτες  
 τους Mark Pearson & Αθανάσιο  
 Ασημακόπουλο.

3. TSAKOS GROUP OF COMPANIES με το  
 σκάφος CODE ZERO και κυβερνήτη τον  
 Μιχάλη Μπελέγρη.

S t a n d a r d  D i v i s i o n :

1. FURUNO ONDECK με το σκάφος  
 GIORGIO και κυβερνήτες τους  
 Κώστα Μάνθο & Ευάγγελο Κανάκη.

2. LOTUS SHIPPING με το σκάφος ANAX  

 και κυβερνήτη τον Νίκο Αναγνώστου.

3. MARGETIS MARITIME CONSULTING με  
 το σκάφος LENA και κυβερνήτη τον  
 Βασίλη Πρίφτη.



28 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

C l a s s i c  D i v i s i o n :

ANTONIS NIKOLARAS με το σκάφος 
FLAMINGO και κυβερνήτη τον Αντώνη 
Νικολάρα.

Οι χορηγοί και οι υποστηρικτές της εφετινής διορ-
γάνωσης, τους οποίους και ευχαριστούμε ήταν:

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι :

•	 LALIZAS	

•	 JOTUN	HELLAS

•	 ARIA	FINE	CATERING

Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ε Σ :

•	 ABS

•	 D.	KORONAKIS	S.A.

•	 LLOYD’S	REGISTER

•	 FRANMAN

•	 PRIME	MARINE

•	 OCEANKING

•	 EASTERN	MEDITERRANEAN	MARITIME

•	 WARTSILA

•	 ARGO	TRAVEL	GROUP

•	 MANTIS	TRADING	S.A.	with	 
 “HAWAIIAN Tropic” 

•	 Technology	supporter	G4S

•	 Medical	supporter	MEDICAL	SHIPPING

•	 Lifeguard	supporter	E.N.AK.

"Posidonia 2018" με 
τηλεοπτική προοπτική 

Ένα ακόμη σημαντικό τεχνολογικό βήμα 
έκανε ο ΠΟΙΑΘ κατά τη διάρκεια της 
φετινής έκθεσης "Posidonia 2018".  
Ο πρώτος ιστιοπλοϊκός όμιλος στην Ελλάδα 
που έκανε μέρος των αγώνων του την 
τηλεόραση, 'έντυσε' ακόμη περισσότερο 
τηλεοπτικά, τόσο το ιστιοπλοϊκό μέρος, όσο και 
τις κοινωνικές εκδηλώσεις της διοργάνωσης. 
Αν λοιπόν το 2010 αποτελεί σταθμό για τα 
Ποσειδώνια η καταγραφή των ιστιοδρομιών 
από τηλεοπτικές κάμερες, η διοργάνωση του 
2018 περνάει πλέον στην ιστορία ως αυτή 
που κατά τη διάρκεια της απονομής της είχε 
έντονο τηλεοπτικό 'χρώμα'. 

Για την παραγωγή του τηλεοπτικού υλικού 
δούλεψαν στη θάλασσα και στη στεριά 

9 άτομα. Σε συνεργασία με τον Πάνο 
Δημητρακόπουλο που 'έτρεχε' το event, 
η τηλεοπτική ομάδα μπόρεσε σε πολύ 
μικρό χρονικό διάστημα και με τον χρόνο 
δημιουργίας να πιέζει ασφυκτικά, να 
μεταφέρει την εικόνα από τη θάλασσα στις 
οθόνες που είχαν στηθεί στην απονομή στο 
Island. Ο εικονολήπτης Βασίλης Πάζας και 
το επιτελείο του, Δημήτρης Τοκούρογκου 
και Νίκος Γκλαβάς, κατέγραφαν με κάμερες 
υψηλής ευκρίνειας και drown το ιστιοπλοϊκό 
event και με τη βοήθεια του Δημήτρη 
Ιωαννίδη το υλικό έφθανε στο ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο για μοντάζ που είχε 
στηθεί στο Island. Εκεί έπρεπε ο Σωτήρης 
Κορδιαλής και ο Βασίλης Παπαϊωάννου 
να επιλέξουν και να μοντάρουν τις εικόνες 
προκειμένου στις 21:00 να έχει γίνει ο 
απαραίτητος έλεγχος με την ομάδα που είχε 
την ευθύνη για τον ήχο και την εικόνα στον 
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χώρο. Τη σκυτάλη έπαιρνε η Δώρα Παντέλη. 
Η αναλύτρια μπάσκετ και παρουσιάστρια 
των καναλιών Novasports 'βούτηξε' για 
πρώτη φορά στα ιστιοπλοϊκά νερά και με 
άνεση και αμεσότητα κέρδισε τον κόσμο. Σε 
άπταιστα αγγλικά λόγω των σπουδών της σε 
αμερικάνικο πανεπιστήμιο, η εντυπωσιακή 
Δώρα μύησε τους προσκεκλημένους στο 
παρελθόν των Ποσειδωνίων ως ιστιοπλοϊκή 
διοργάνωση, μίλησε για το σήμερα και 
ξετύλιξε το κουβάρι των πολλών απονομών. 
Οι 700 και πλέον καλεσμένοι που 
βρέθηκαν την 1η Ιουνίου στο Island 
έφυγαν γεμάτοι από την παρουσίαση 
της φετινής διοργάνωσης. Είδαν εικόνες, 
χειροκρότησαν τους νικητές, διασκέδασαν και 
ανανέωσαν το ραντεβού με τα Ποσειδώνια 
για τον Ιούνιο του 2020. Το ίδιο έκανε και 
η τηλεοπτική ομάδα που με την εμπειρία 
του 2018 αναμένεται να εμπλουτίσει ακόμη 
περισσότερο τηλεοπτικά το event.

Ομάδα Οργάνωσης & Επικοινωνίας

*Πάνος Δημητρακόπουλος Επικεφαλής Συντονιστής 

Νίκος Αλευρομύτης  Επίσημος Φωτογράφος

Βαγγέλης Φραγκούλης  Φωτογράφος

Παντελής Λώλης  Υπεύθυνος τηλεοπτικών

Βασίλης Πάζας Camera Man & χειριστής Drone

Δημήτρης Τοκούρογλου  Ηχολήπτης & Camera Man

Νίκος Γκλαβάς  Camera Man

Σωτήρης Κορδαλής  Μοντέρ

Βασίλης Παπανικολάου  Μοντέρ

Θοδώρα Παντέλη  Παρουσίαση Απονομής

Πάνος Μαυρογεώργης  Χειριστής 2ου φουσκωτού κάλυψης αγώνα

Δημήτρης Ιωαννίδης  Υποστήριξη ομάδας επικοινωνίας

Πάνος Τσιλούνης  Eventsmusic - Οπτικοακουστικά Απονομής

*Paralos Events & Design  Συντονισμός & Οργάνωση Event, Δημιουργικό, Έντυπα, Κατασκευές
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17 ος αγώνας
Αρμενίζοντας για το παιδί

Κείμενο και φωτογραφίες: Πάνος Δημητρακόπουλος

Για 17η χρονιά ο αγώνας που 
ξεκίνησε για να βοηθήσει την προ-
σπάθεια του ιδρύματος "Ελπίδα" 
και στην πορεία αφού ολοκλήρω-
σε τον στόχο του, μετονομάστηκε 
σε αγώνα "Αρμενίζοντας για το 
παιδί", διοργανώθηκε και φέτος 
από τον ΠΟΙΑΘ με τη συμμετοχή 
12 σκαφών.

Η ιδιομορφία του αγώνα είναι ότι αν και τα 
σκάφη έχουν πλήρωμα δύο ατόμων (double 
handed), υποχρεωτικά το πλήρωμα αυτό θα 
πρέπει να απαρτίζεται από έναν άνδρα και 
μία γυναίκα, κάτι που κάνει την όλη προσπά-
θεια ακόμα δυσκολότερη. Η σωστή κατανο-
μή των ρόλων κυβερνήτη και πληρώματος 
ανάμεσα στα δύο άτομα, είναι μία δύσκολη 
απόφαση που δίνει στον αγώνα μία επιπλέ-
ον ομορφιά. Ο φετινός αγώνας την πρώτη 
μέρα είχε ως διαδρομή, μία απόσταση 
περίπου 21 ναυτικών μιλίων με εκκίνηση 
από το Φάληρο, σημείο στροφής σημαδούρα 
στις φλέβες και επιστροφή στο Φάληρο. Η 

ιστιοδρομία αυτή εξελίχθηκε ομαλά για τα 
πληρώματα αφού οι καιρικές συνθήκες που 
επικρατούσαν ήταν ευνοϊκές τόσο σε ένταση 
όσο και σε διεύθυνση.

Την Κυριακή η δεύτερη και καθοριστική για 
το αποτέλεσμα κούρσα ήταν απόστασης 17 
ναυτικών μιλίων και τα σκάφη αγωνίστη-
καν σε τριγωνική διαδρομή με σημαδούρες 
ως σημεία στροφής, μέσα στον Σαρωνικό 
Κόλπο. Όμως ο άνεμος στη δεύτερη αυτή 
ιστιοδρομία δεν ήταν καθόλου ευνοϊκός για 
τους συμμετέχοντες και οι συνεχείς αυξομει-
ώσεις και αλλαγές διεύθυνσης του ανέμου 
ανάγκασαν την Επιτροπή Αγώνων να δώσει 
επιβράδυνση, μειώνοντας τόσο την απόστα-
ση της κούρσας όσο και την ταλαιπωρία των 
συμμετεχόντων.

Έτσι για μία ακόμα φορά μία ομάδα από λά-
τρεις της ιστιοπλοΐας και της προσφοράς 
στο κοινωνικό σύνολο, κάνοντας ιστιο-
πλοΐα και σε συνεργασία με τον ΠΟΙΑΘ, 
πρόσφεραν ένα μικρό αλλά πολύ σημαντι-
κό ποσόν στον κοινωφελή οργανισμό "Το 
χαμόγελο του παιδιού", κάνοντας όπως 
κάθε χρόνο πράξη την προσφορά τους 
προς τους έχοντες ανάγκη.

Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α

ORC International 
1. ΙΟΝΙΑ, Δεληγιώργη Κυριακή & Κυριακίδης  
 Τζανέτος 

2. PEGA, Αλεβιζάκης Δημήτριος & Γαλάνη  
 Ρούλα 

3. ADRA, Γρηγοριάδης Ζηνόβιος &  
 Μπαμπιάντση Αλεξάνδρα

Orc Club 
1. POSEIDON, Μπουζούκη Σταυρούλα &  
 Σκοκος Κωνσταντίνος

2. AFROESSA, Σακέτου Ελένη & Γκρετσος  
 Κώστας

3. LINA II, Τρουποσκιάδης Λεωνίδας &  
 Ασημακοπούλου Αγνή 

ανοικτή θάλασσα

Το πάθος για Ιστιοπλοΐα γίνεται προσφορά στο κοινωνικό σύνολο
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άρθρο Κείμενο και φωτογραφία: Λευτέρης Μπουρνέλος

Π Η Γ Ε Σ :
1. Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου  2. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια - Πυρσός 3. Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό  -  Εκδοτική Αθηνών

Μετεωρολογία και Ναυτιλία
Ιστορικά στοιχεία

(στη μνήμη του φίλου και δάσκαλου Γιώργου Κασιμίδη, 1942 - 2013)

Το άρθρο ‘Ανεμοι’ του τεύχους 
134 αναφέρθηκε κυρίως 
στην προέλευση των ονο-
μάτων των ανέμων και τη 
μυθολογία γύρω απ’ αυτούς. 
Χρήσιμο, νομίζω θα είναι, να 
συμπληρώσω μερικά ιστορι-
κά στοιχεία και πληροφορίες 
για τη συμβολή των αρχαίων 
Ελλήνων στην ανάπτυξη της 
μετεωρολογίας και, εξ’ αυ-
τής, της ναυτιλίας.

Τα θαλάσια ταξίδια, αναπόσπαστο κομμάτι της 
ιστορίας μας, στηρίχθηκαν και βασίστηκαν σε 
στοιχεία που αφορούσαν αφ’ ενός μεν στους 
ανέμους, κύριο μέσο πρόωσης των πλοίων 
μέχρι πρόσφατα και αφ’ ετέρου δε, σε αστρο-
νομικά στοιχεία, απαραίτητα για τη ναυτιλία.

Ο Εύδοξος ο Κνίδιος (407 π.Χ. - 335 π.Χ.), 
φίλος και συνεργάτης του Πλάτωνα, στήριξε 
με τις αστρονομικές του παρατηρήσεις το 
κομμάτι της ναυτιλίας που συμπλήρωσε ο 
Τιμοσθένης ο Ρόδιος (3ος αιώνας π.Χ.) με 
τη "Μετεωρολογία" του.

Ο Τιμοσθένης ο Ρόδιος (3ος π.Χ. αιώνας), 
θαλασσοπόρος, γεωγράφος και σπουδαίος 
χαρτογράφος, παρακολουθώντας και κατα-
γράφοντας κατά τα ταξίδια του τους διάφο-
ρους ανέμους, πρόσθεσε δύο νέους, στο 
μέχρι τότε δεκάβαθμο ανεμολόγιο που είχε 
εισαγάγει ο Αριστοτέλης.

Συγκεκριμένα προσέθεσε τους Ν-ΝΑ (Φοίνιξ) 
και Ν-ΝΔ (Λευκονότος). 

Στον αρχαίο κόσμο ο Τιμοσθένης αποτελούσε 
αυθεντία σε θέματα ανέμων και της κυκλικής 
κίνησης τους.

Τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις των δύο 
λαμπρών αυτών προγόνων μας χρησιμοποίη-
σε ο Ίππαλος (τέλη 2ου - αρχές 1ου αι. π.Χ.) ο 

επονομαζόμενος Κυβερνήτης. 

Ο	Ίππαλος	υπήρξε	θαλασσοπόρος,	γεωγρά-
φος, χαρτογράφος και μετεωρολόγος.

Ταξίδεψε στην Αίγυπτο, την Ερυθρά θάλασσα, 
και την Αραβία.

Οι εκτεταμένες γεωγραφικές και μετεωρο-
λογικές παρατηρήσεις και οι καταγραφές 
τους στον Ινδικό ωκεανό, τον οδήγησαν στην 
κατανόηση των Μουσώνων, των περιοδικών 
ανέμων του Ινδικού, οι οποίοι πνέουν τον 
μισό χρόνο από ΝΔ προς ΒΑ και τον άλλο 
μισό από ΒΑ προς ΝΔ.

Αποτέλεσμα αυτών των παρατηρήσεων 
υπήρξε ο πρώτος ωκεάνειος πλούς από 
τον ίδιο, από την Αραβία στις Ινδίες, καθι-
ερώνοντας ένα νέο, γρήγορο και ασφαλή 
εμπορικό δρόμο.

Προς τιμήν του ο Κλαύδιος ο Πτολεμαίος 
(2ος μ.Χ. αιώνας), ονόμασε τους Μουσώνες 
"Ιππαλίους ανέμους".

Το ανήσυχο αυτό πνεύμα, δεν έμεινε όμως εκεί.

Σήμερα είναι γνωστό στο ευρύ κοινό και 
κυρίως σ’ όσους ασχολούνται με τη θάλασσα, 
οτι το Ανταρκτικό πολικό ρεύμα είναι υπεύθυ-
νο για πολλά μετεωρολογικά φαινόμενα, ένα 
από τα οποία αφορά σε σταθερούς, πολύ 
ισχυρούς δυτικούς ανέμους, που πνέουν 
αδιάκοπα σε νότιο πλάτος μεταξύ 400 και 
500, σε όλο το Νότιο ημισφαίριο.

Οι άνεμοι αυτοί, οι Roaring Forties, ήταν η 
κινητήρια δύναμη των Clippers, την εποχή του 
εμπορίου των ιστιοφόρων, στα ταξίδια τους 
από την Ευρώπη προς την Ωκεανία (Αυστρα-
λία – Νέα Ζηλανδία) και την επιστροφή τους.

Σήμερα, είναι η κινητήρια δύναμη των ιστι-
οπλόων που κάνουν τον γύρο του κόσμου, 
συναδέλφων δηλαδή!

Ο ‘δικός’ μας Ίππαλος, ήδη από τον 1ο π.Χ 
αιώνα, είχε καταγράψει κατόπιν παρατηρή-
σεων (!) τους Βρυχωμένους Ανέμους, που 
αναφέραμε παραπάνω και τους οποίους 
μετέφρασαν οι Εγγλέζοι σε Roaring 
Forties (σχετικά ακριβής η μετάφραση, 
πάντως).

Για να πάρετε μια ιδέα του πού μπορεί να 
ταξίδεψε ο ‘Κυβερνήτης’, αναλογισθείτε οτι το 
ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας έχει νότιο πλά-
τος 35ο και το νότιο άκρο της Τασμανίας 43ο.

Να σημειωθεί, πάντως, οτι ο πρώτος καταγε-
γραμμένος Έλληνας ωκεανοπόρος υπήρξε ο 
ο Πυθεύς ο Μασσαλιώτης (4ος π.Χ. αιώνας) 
που διέπλευσε τη Μεσόγειο, βγήκε από τις 
Ηράκλειες Στήλες (Γιβλαρτάρ) και έφθασε 
στον Αρκτικό κύκλο στον Βόρειο Ατλαντικό 
και στη (μυθική) Θούλη, στηριζόμενος (εκτός 
από το θάρρος του) στις παρατηρήσεις του 
Ευδόξου.

Είναι δύσκολο να χωρέσει το μυαλό το πού 
ταξίδεψαν οι πρόγονοί μας και κυρίως με τι 
μέσα, εκείνους τους καιρούς και τη συμβολή 
των εμπειριών και των παρατηρήσεών τους 
στην ανάπτυξη της ναυτιλίας και του πολιτι-
σμού γενικώτερα. 

Και, θα μου επιτρέψετε το σχόλιο, ΔΕΝ είναι 
εθνικισμός η γνώση της Ιστορίας ούτε η περη-
φάνια για τα επιτεύγματα των προγόνων σου.

Επίσης είναι τουλάχιστον άδικο να γνω-
ρίζομε τον Bartolomeu Dias και τον Sir 
Francis Drake και ν’ αγνοούμε τον Ίππαλο 
και τον Πυθέα. 

Πριν κλείσω το κείμενό μου, θα πρέπει ν’ 
αναφέρω τον θεωρητικό της μετεωρολογίας, 
τον Ποσειδώνιο τον Ρόδιο (135 π.Χ – 51 
π.Χ.), φιλόσοφο, ιστορικό, πολιτικό, αστρονό-
μο και γεωγράφο.

Ο Ποσειδώνιος ανέπτυξε και υποστήριξε θεω-
ρίες για τη δημιουργία των νεφών, της ομίχλης, 
του ανέμου, της βροχής, της πάχνης, του χαλα-
ζιού, της αστραπής και του ουράνιου τόξου.



32 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Κείμενο και φωτογραφίες: Λευτέρης Μπουρνέλος

Περί νεφών
άρθρο

Οι καταιγίδες του Σαββατοκύ-
ριακου (5 & 6/5/2018), μου 
έφεραν στο νού τα νέφη και 
τις θαυμαστές ονομασίες τους. 

Πέρασα πολλές ώρες παρακολουθώντας 
τις μεταμορφώσεις τους στον ουρανό, που 
γίνονταν ακόμη πιό εντυπωσιακές από τα 
‘εφφέ’ των αστραπών και των κεραυνών με 
τις βροντές να φροντίζουν το ηχητικό σκηνικό.

Ας δούμε, λοιπόν τις βασικές κατηγορίες 
των νεφών: 

Στρώματα (Stratus) 

Νέφη σαν παπλώματα που καλύπτουν μεγάλες 
εκτάσεις, κρατώντας τη θερμοκρασία χαμηλά. 

Τα μπερδεύουμε συχνά με την ομίχλη. 

Μελανίες (Nimbus) 

Χαμηλά νέφη, φέρνουν βροχή ή χιόνι. Το όνομά 
τους προέρχεται από το σκούρο χρώμα τους. 

 

Σωρείτες (Cumulus) 

Ογκώδη νέφη σαν βαμβάκι, σε διάφορα ύψη 
και κάποιες φορές σε συνδιασμούς με άλλα 
είδη. Αναπτύσσονται τις θερμές κυρίως ώρες 
της ημέρας. Αυτούσια είναι νέφη καλού και-
ρού, όμως, οι συνδυασμοί τους προμηνύουν 
κακοκαιρία. 

Θύσσανοι (Cirrus) 

Τα υψηλότερα νέφη με χαρακτηριστικό σχήμα. 
Αποτελούνται από λεπτές νιφάδες πάγου 
(λόγω χαμηλής θερμοκρασίας στα ύψη που 
αναπτύσσονται) και είναι συνήθως νέφη 
καλοκαιρίας. 

 

Τα καταιγιδoφόρα νέφη είναι κατά κανόνα 
Σωρειτομελανίες (Cumulonimbus), νέφη 
ραγδαίας κατακόρυφης ανάπτυξης, ουράνιες 

καθεδρικές! 

Ξεσπούν σε βίαιες καταιγίδες με καταρρακτώ-
δη βροχή, αστραπές και βροντές, σαν αυτές 
που ανέφερα στην αρχή του κειμένου.

Θα μπορούσαμε να πούμε οτι οι σωρειτομε-
λανίες αποτελούν ‘επίδειξη’ του Δία!

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να 
δείτε τα είδη των νεφών, τους συνδυσμούς 
και τα ύψη που σχηματίζονται.

Σημείωση: Η παρατήρηση των νεφών είναι 
πιό διασκεδαστική από την τηλεόραση.

Ιδιαίτερα για τα παιδιά δεν υπάρχει τίποτε 
πιο μαγευτικό από τους μετασχηματισμούς 
των νεφών όταν φυσάει, κατά την ανατολή 
(δύσκολο, κοιμώνται ακόμη) ή κατά τη δύση 
του Hλίου.
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τεχνικό Κείμενο και φωτογραφίες: Jotun Hellas 
 

Αποτελεσματική λύση κατά της
ρύπανσης των υφάλων ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους

Η ρύπανση των υφάλων αποτελεί 
μια μεγάλη πρόκληση για τους 
κατόχους ενός ιστιοπλοικού σκά-
φους. Εάν δεν λαμβάνεται σοβαρά 
υπόψη, θα οδηγήσει στη μείωση 
της ταχύτητας και στην αύξηση των 
καυσίμων του σκάφους μπλοκάρο-
ντας τους αγωγούς νερού.

Αυτό οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερη αύξηση 
στο κόστος συντήρησης και λειτουργίας 
του σκάφους. Τα προβλήματα αυτά μπορούν 
να αποφεχθούν εύκολα και γρήγορα με τη 
χρήση ειδικών υφαλοχρωμάτων κατά περί-
πτωση, τα βασικά οφέλη των οποίων είναι:

•	 Η	μείωση ή αποτροπή της ρύπανσης  
 που προκαλείται από την προσκόλληση  
 φυκιών, οστρακιών και πλαγκτού

•	 Η	εξασφάλιση της ελάχιστης δυνατής  
 τριβής, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί  
 η απόδοση και να επιτευχθεί η επιθυμητή  
 ταχύτητα.

•	 Η	μείωση της κατανάλωσης καυσίμων  
 λόγω της μείωσης της αντίστασης του  
 νερού.

•	 Η	αποτροπή της διείσδυσης της  
 ρύπανσης υφάλων στη βαφή και  
 βελτίωση της προστασίας της γάστρας.

Η ανάπτυξη της ρύπανσης υφάλων εξαρ-
τάται από πολλούς παράγοντες όπως η 
ποιότητα του νερού, η θερμοκρασία, η 
περιεκτικότητα σε νάτριο και το βάθος της 
θέσης αγκυροβολίας. Μεγάλες διαφορές 
ενδέχεται να εμφανιστούν σε λιμάνια που 
παρουσιάζουν ρύπανση από αστικά λύματα 
και άλλες οργανικές ουσίες, ή τα νερά του 
λιμανιού δεν ανανεώνονται επαρκώς.

Η ρύπανση των υφάλων μπορεί να ταξινομηθεί 
σε μακρορύπανση (πανίδα και φύκια) και μι-
κρορύπανση (η αναφερόμενη γλίτσα, η οποία 
είναι μείγμα βακτηρίων και μικροσκοπικών 

οργανισμών). Τα προϊόντα υφαλοχρωματι-
σμού κατασκευάζονται με σκοπό την προ-
στασία έως και 4,000 διαφορετικών ειδών 
οργανισμών που ζουν στους ωκεανούς και 
προκαλούν τη ρύπανση των υφάλων.

To Non-Stop II, είναι πολύ αποτελεσματικό, 
μακράς διάρκειας και κορυφαίας ποιότη-
τας αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα, που 
βασίζεται σε προωθημένα συνδετικά υλικά 
εξασφαλίζοντας μια ενεργή, συνεχώς ανα-
νεωμένη επιφάνεια. Στα αυτοκαθαριζόμενα 
υφαλοχρώματα, τα βιοκτόνα συστατικά και η 
ρητίνη διαλύονται με σταθερό, ομοιόμορφο 
και προβλέψιμο τρόπο, αφήνοντας πάντοτε 
ένα νέο στρώμα υφαλοχρώματος. Το Non-
Stop ΙΙ είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους 
σκαφών και παρέχει εξαιρετική προστασία 

καθ’όλη τη διάρκεια της σεζόν. Συνιστάται η 
χρήση των χρωμάτων λευκού και γκρίζου για 
τα κύτη από αλουμίνιο.

Είναι σημαντικό να επιλέξουμε το κατάλ-
ληλο είδος υφαλοχρώματος έτσι ώστε 
αυτό να είναι συμβατό με το υπάρχον 
σύστημα βαφής του σκάφους. Η Jotun 
προσφέρει κορυφαία προιόντα υφαλοχρωμά-
των για όλα τα είδη σκαφών. 

Για περισσότερες πλη-
ροφορίες δείτε εδώ: 

www.jotun.com/gr/gr/b2c/products/boats/
antifouling για να εξερευνήσετε τον Οδηγό 
Επιλογής Υφαλοχρώματος ή επικοινωνήστε 
μαζί μας στο +30 210 4285980.
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Rolex Giraglia Cup

διεθνή

Το Giraglia Cup είναι πλέον μία 
ιστορική διοργάνωση στη Μεσό-
γειο που η ιστορία του ξεκινάει 
τον Δεκέμβριο του 1952 όταν ο 
Beppe Croce, πρόεδρος του Yacht 
Club Italiano, μαζί με τον René 
Levainville, πρόεδρο του Yacht 
Club de France και τον Franco 
Gavagnin εμπνεύστηκαν έναν 
αγώνα από το Saint-Tropez 
μέχρι τη Γένοβα, έναν αγώνα όχι 
μόνο ανάμεσα σε ομάδες αλλά και 
με εθνικό χαρακτήρα, ανάμεσα στη 
Γαλλία και την Ιταλία. 

Στην πρώτη διοργάνωση του Giraglia Cup 
το 1953 έλαβαν μέρος 22 σκάφη. Ο αριθ-
μός των συμμετοχών ωστόσο κάθε χρόνο 
αυξανόταν και έτσι το 1997 εμφανίστηκε ο 
χορηγός και ο αγώνας μετονομάστηκε σε 
Rolex Giraglia Cup. Το 1998 το Yacht Club 
de France συμπεριέλαβε και τρεις ημέρες 
τοπικών ιστιοδρομιών στο Saint-Tropez σαν 
προθέρμανση στον μεγάλο αγώνα.

Σήμερα το Rolex Giraglia Cup έχει γίνει 
ένα πολύ δημοφιλές ιστιοπλοϊκό event 
που προσελκύει πληρώματα και ομά-
δες από όλο τον κόσμο, ερασιτέχνες και 
επαγγελματίες, με σκάφη όλων των ειδών. 
Πολύ ανταγωνιστικές ιστιοδρομίες που 
ακολουθούνται από αντίστοιχα λαμπρές 
εκδηλώσεις.

Το ρεκόρ του αγώνα Rolex Giraglia Cup που 
έχει μήκος 241 ναυτικά μίλια με εκκίνηση από 
το St. Tropez και τερματισμό στο Sanremo 
μέσω της βραχονησίδας Giraglia, ανήκει στο 
Esimit Europa 2, του Igor Simcic, ένα μάξι 
σκάφος 30 μέτρων που είχε κυβερνήτη τον 
ολυμπιακό θρύλο Jochen Schümann. Ο χρό-
νος του σκάφους ήταν 14 ώρες, 56 πρώτα 
και 18 δεύτερα. Η μέση ωριαία ταχύτητα του 
σκάφους ήταν 18 κόμβοι με μέγιστη ταχύτητα 
τους 30.

Εφέτος οι παράκτιες ιστιοδρομίες ξεκίνη-
σαν στις 10 Ιουνίου. Στον κόλπο του Saint 
Tropez επικρατούσαν άνεμοι με ένταση 8 ως 
12 κόμβους. Το μεσημέρι δόθηκε η εκκίνηση 
για τις πρώτες ιστιοδρομίες. Τα μικρά σκάφη, 
ως 18 μέτρα μήκος, στις κατηγορίες Α και Β 

Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Kurt Arrigo / ©Rolex 
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έκαναν μία παράκτια ιστιοδρομία 19 ναυτικών 
μιλίων, ενώ τα μεγαλύτερα σκάφη είχαν κλα-
σικές παλινδρομικές διαδρομές. Τα Maxi της 
κατηγορίας 0, τα Wally 100 και τα Club Swan 
στα όρτσα – πρύμα αποτέλεσαν το εντυπωσι-
ακότερο θέαμα. Στην κατηγορία 0 κέρδισε το 
γνώριμο MiniMaxi 72 Cannonball. 

Οι 2500 ιστιοπλόοι που συμμετείχαν 
απόλαυσαν τις συνθήκες και το κοκτέιλ πάρτι 
που ακολούθησε το οποίο διοργάνωσε το 
International Maxi Association. Από το 2015 
το ΙΜΑ προωθεί το Mediterranean Maxi 
Offshore Challenge όπου η κλάση των maxi 
σκαφών λαμβάνει μέρος στις πιο εντυπωσια-
κές ιστιοδρομίες στη Μεσόγειο. 

Την επόμενη ημέρα οι συνθήκες ήταν 
ασθενέστερες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 
μόνο τα μεγάλα Wally 100 να καταφέρουν 
να τερματίσουν. Όλες οι άλλες ιστιοδρομίες 
ακυρώθηκαν. Νικητής στα Wally 100 ήταν το 
σκάφος Tango.

Την τρίτη και τελευταία ημέρα των inshore 
ιστιοδρομιών το ενδιαφέρον είχε πια κορυ-
φωθεί. Οι συνθήκες ευτυχώς ήταν ιδανικές 
για να κλείσει το 'γαλλικό' κομμάτι του αγώνα. 
Ο άνεμος κυμαινόταν γύρω στους 20 κόμ-

βους και η θάλασσα ήταν χωρίς κύμα με απο-
τέλεσμα τα σκάφη να κινούνται γρήγορα. Τα 
241 σκάφη προσέφεραν ένα μοναδικό θέαμα 
καθώς ελίσσονταν μέσα στον στίβο, ενώ μετά 
τις πολύωρες μάχες στην κατηγορία 0 των 
Maxi 72 νικητής ήταν και πάλι το Cannonball. 
Το Magic Carpet Cubed κέρδισε τα Wally 100, 
ενώ το Cuordileone ήταν πρώτο στα Club 
Swan 50. Το Porron IX κέρδισε την ξεχωριστή 
κλάση των Swan 45. 

Το βράδυ έγινε η τελετή της απονομής για τις 
inshore ιστιοδρομίες και ακολούθησε το πάρτι 
του χορηγού.

ΤΟ OFFSHORE
Την Τετάρτη 13 Ιουνίου δόθηκε η εκκίνηση 
για το offshore του Giraglia με 212 σκάφη 
να παρατάσσονται στη γραμμή εκκίνησης. 
Οι προγνώσεις έδιναν μέτριους ανέμους κατά 
την εκκίνηση που όμως σταδιακά θα εξασθε-
νούσαν κοντά στη βραχονησίδα, γεγονός που 
αφενός θα ωφελούσε τα μεγάλα και γρήγορα 
σκάφη, αφετέρου δε θα απαιτούσε μεγάλη 
προσοχή στη στρατηγική και την τακτική. 

Έτσι, στις 12:50, η Επιτροπή Αγώνος του 
Yacht Club Italiano έδωσε το σύνθημα της 
εκκίνησης και τα σκάφη έφυγαν με ανέμους 
10 ως 12 κόμβους, χωρισμένα σε κατηγορίες 
με τις εκκινήσεις να δίνονται ανά δέκα λεπτά.

Η διαδρομή των 241 ναυτικών μιλίων ξεκίνη-
σε και το ρεκόρ του αγώνα δεν φαινόταν να 
απειλείται. Ακόμα και τα γρηγορότερα σκάφη 
περίμεναν να ταξιδεύουν για 24 ως 30 ώρες.

Την επόμενη ημέρα και πριν συμπληρωθούν 
24 ώρες αγώνα, το Wally 100 Tango πέρασε 
τη γραμμή τερματισμού και κέρδισε τα line 
honours στο 66ο Rolex Giraglia Cup, με 
πραγματικό χρόνο 23 ώρες 48 λεπτά και 55 
δευτερόλεπτα. Με τους διάσημους και πεπει-
ραμένους Marc Pajot και Thierry Peponnet 
να εναλλάσσονται στο τιμόνι και την τακτική 
του μαύρου Maxi σκάφους, η επιτυχία ήταν 
αναμενόμενη. 

Πίσω από το Tango, τερμάτισε το Galateia και 
πίσω του το Magic Carpet μετά από έντονο 
συναγωνισμό και αμοιβαίες πιέσεις. Την ίδια 
ώρα ο υπόλοιπος στόλος ήταν απλωμένος σε 
περιοχή 80 ναυτικών μιλίων από τη βραχονη-
σίδα Giraglia μέχρι τη Γένοβα. 
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Καθώς οι ώρες περνούσαν τα αποτελέσματα 
διαμορφώνονταν. Έτσι, στην κατηγορία ORC 
νικητής ήταν το ρωσικό Skorpios της κλάσης 
Club Swan 50, ενώ το Challenge Rolex 
Trophy, για την πρώτη θέση στην κατηγορία 
IRC κέρδισε ο Dieter Shon με το Maxi 72 
Momo. Ο χρόνος του σκάφους ήταν 24 ώρες 
21 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα.

Βασικός συντελεστής σε αυτή τη νίκη ήταν 
φυσικά ο κυβερνήτης του Luna Rossa, ο 
γνωστός Francesco de Angelis που κατάφερε 
να πάρει τη νίκη με διαφορά λεπτών από το 
Cannonball του Dario Ferrari και το Caol Ila 
του Alex Schaerer.

Την επόμενη ημέρα οι προβλήτες μπροστά 
στο Yacht Club Italiano είχαν γεμίσει σκάφη 
όλων των μεγεθών. 

Το ίδιο βράδυ ο Nicolò Reggio, πρόεδρος του 
Yacht Club Italiano, ξεκίνησε την τελετή λήξης 
και την απονομή των επάθλων στους νικητές, 
μπροστά στο κτίριο του Ομίλου.

Οι νικητές στις κατηγορίες ήταν:

Κ α τ η γ ο ρ ί α  I R C

1. MOMO, SHOEN DIETER, MAXI 72

2. CANNONBALL, FERRARI DARIO, MAXI 72

3. CAOL ILA R, SCHAERER ALEX

Κ α τ η γ ο ρ ί α  O R C

1. SKORPIOS, KONOGOROV ANDREY,  
 SWAN 50

2. LEAPS & BOUNDS, BLANPAIN JEAN  
 PHILIPPE, GRAND SOLEIL 58

3. DARING SISTERS, DOLEZAL TOMAS,  
 SWAN 42

Κ λ ά σ η  W A L L Y

1. TANGO, HANSEN OLE

2. MAGIC CARPET 3, OWENS-JONES  
 LINDSAY

3. GALATEIA, DAVID LEUSCHEN

Κ λ ά σ η  C L U B  S W A N  4 5

1. PORRON IX, SENIS LUIS

2. ANGE TRASPARENT II, PIZZOLI  
 VALTER

3. THETIS, LOCATELLI LUCA

Κ λ ά σ η  C L U B  S W A N  5 0

1. SKORPIOS, KONOGOROV ANDREY

2. MATHILDE, KIELLAND MORTEN

3. CUORDILEONE, FERRAGAMO  
 LEONARDO

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

Από την εποχή που ο αγώνας λεγόταν 
Whitbread και γινόταν με ανόμοια 
σκάφη, συνάρπαζε τους εραστές της 
ανοιχτής θάλασσας που παρακολου-
θούσαν την εξέλιξή του καθηλωμένοι. 
Εκείνη την εποχή που δεν υπήρχαν 
τα σημερινά τεχνολογικά μέσα και 
η άμεση ενημέρωση, τότε που όσοι 
έμεναν πίσω, περίμεναν τα σκάφη να 
τερματίσουν για να μάθουν τι έγινε.

Σήμερα, ο μεγαλύτερος αγώνας γύρω από τον 

κόσμο, ως Volvo Ocean Race πια, συνεχίζεται, 
με τον στόλο να υφίσταται δοκιμασίες, αλλά 
να συνεχίζει ακάθεκτος προς τη δόξα. Εκείνη 
τη δόξα που μόνο όποιος έχει κάνει μίλια στην 
ανοιχτή θάλασσα μπορεί να καταλάβει.

Πλέον, οι ομάδες είχαν συγκεντρωθεί 
εγκαίρως στη Βραζιλία για να προλάβουν 
την τοπική ιστιοδρομία, το in-port race. 
Την Παρασκευή 20 Απριλίου, η ισπανική 
ομάδα MAPFRE κατάφερε να κερδίσει την 
ιστιοδρομία στο Itajaí, μετά από σκληρή 
μάχη με την ομάδα AkzoNobel που κρά-
τησε μέχρι το τέλος. Οι καιρικές συνθήκες 

ήταν ασθενείς με τον άνεμο να μην ξεπερνάει 
τους 10 κόμβους, όμως τα γρήγορα σκάφη 
μπορούσαν να κινούνται με εντυπωσιακές 
ταχύτητες, μπροστά στα μάτια των πολλών 
θεατών που είχαν συγκεντρωθεί για να απο-
λαύσουν το σπάνιο θέαμα.

Μετά από δύο ημέρες, ο στόλος πάλι συναντή-
θηκε στη θάλασσα για την εκκίνηση του 8ου 
σκέλους, μήκους 5,700 ναυτικών μιλίων με 
προορισμό το Νιούπορτ του Rhode Island 
της Αμερικής. Τα δύο κόκκινα σκάφη που 
βρίσκονταν επικεφαλής της γενικής βαθμολο-
γίας, MAPFRE και Dongfeng Race, κατάφεραν 

Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Ugo Fonolla / Volvo Ocean Race

Volvo Ocean 
Race
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να κάνουν την καλύτερη εκκίνηση. Πολύ κοντά 
τους όμως ήταν και το Team Brunel και το Turn 
the Tide on Plastic, ενώ ακολουθούσαν το 
Team AkzoNobel και πιο πίσω το Team SHK/
Scallywag και το Vestas 11th Hour Racing. 
Και πάλι ο άνεμος ήταν ασθενής και όμως το 
θέαμα ήταν φαντασμαγορικό. 

Την επομένη, οι ιστιοπλόοι είχαν ήδη μπει στο 
κανονικό τους πρόγραμμα, έχοντας μπροστά 
τους ακόμα σχεδόν 5,500 ναυτικά μίλια, σε 
μία δύσκολη διαδρομή ανάμεσα από αληγείς 
και νηνεμίες στη διατροπική ζώνη σύγκλισης. 

Όπως το περίμεναν, το πρώτο εμπόδιο το 

συνάντησαν την επόμενη ημέρα, τον αντι-
κυκλώνα της Αγίας Ελένης, ένα μόνιμο 
σύστημα που εκτείνεται στον Νότιο Ατλαντικό 
με ακτίνα περίπου 1000 ναυτικών μιλίων. 
Συνήθως χρειάζονται έξι ημέρες για αυτά τα 
γρήγορα σκάφη να διασχίσουν την περιοχή 
της νηνεμίας, με στόχο να βγουν ανατολικά 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ένα άλλο εμπό-
διο όταν τα σκάφη ταξιδεύουν στην κλίμακα 
του πλάτους, δηλαδή κατά τη διεύθυνση 
μεσημβρινού, είναι οι εναλλαγές του καιρού 
από το κρύο στη ζέστη και το ανάποδο. Από 
το φθινόπωρο του Νοτίου ημισφαιρίου στην 
άνοιξη του Βορείου.

Σε ελαφρώς καλύτερη θέση βρέθηκε το 
Dongfeng, με μικρό προβάδισμα από τους 
αντιπάλους του.

Είχαν πια περάσει έξι μέρες από την εκκίνη-
ση και απείχαν 4000 ναυτικά μίλια από τον 
τερματισμό και η Dee Caffari με το Turn the 
Tide on Plastic κατάφερε να βγει επικεφαλής 

του στόλου. Μόλις 5 μίλια πίσω τους ήταν το 
Vestas 11th Hour Racing. 

Στις 30 Απριλίου ο στόλος πέρασε τον 
Ισημερινό για τέταρτη και τελευταία 
φορά στον αγώνα και μπήκε στο Βόρειο 
ημισφαίριο, ενώ την πρωτομαγιά το πρώτο 
σκάφος μπήκε στη ζώνη των αληγών ανέ-
μων. Τα σκάφη άρχισαν να τρέχουν πάλι και 
τα μίλια μέχρι τον τερματισμό να μειώνονται.

Μετά από τρεις μέρες ο Bouwe Bekking με το 
Team Brunel ήταν επικεφαλής και η απόστα-
ση που τους χώριζε από τον τερματισμό ήταν 
λιγότερη από 1500 μίλια. 

Στις 5 Μαΐου ο στόλος πέρναγε το δια-
βόητο Τρίγωνο των Βερμούδων, ενώ την 
επόμενη ημέρα, καθώς απόμεναν λίγες ώρες 
πια μέχρι το Νιούπορτ είχε έρθει η ώρα για 
την τελική τσίμα που θα οδηγούσε τα σκάφη 
στον τερματισμό. Το υψηλό των Βερμού-
δων που καλύπτει μία έκταση 800 μιλίων 
ωστόσο, έριξε την ένταση του ανέμου και ως 
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εκ τούτου και την ταχύτητα των σκαφών. Έτσι, 
από τους ανέμους των 35 κόμβων στα πρύμα 
και ταχύτητες άνω των 25 κόμβων, τα σκάφη 
βρέθηκαν να παλεύουν τα τελευταία μέτρα. 
Με την απόσταση μεταξύ τους να είναι γύρω 
στα 5 μίλια, αν τα σκάφη ήταν με ισοζυγισμό, 
το αποτέλεσμα θα ήταν απολύτως άδικο για 
τον πιο γρήγορο. Όμως με τα ίδια σκάφη κερ-
δίζει αυτός που περνάει πρώτος τη γραμμή 
τερματισμού ακόμα κι αν η διαφορά είναι ένα 
δευτερόλεπτο ή ένα μέτρο. 

Η ισπανική ομάδα MAPFRE ήταν αυτή που 
κατάφερε κυριολεκτικά να κλέψει τη νίκη 
στα τελευταία μέτρα και να περάσει πρώτη 
τη γραμμή του τερματισμού. Μετά από 
5700 ναυτικά μίλια και 16 ημέρες στη θά-
λασσα, στα τελευταία 300 μέτρα το MAPFRE 
κατάφερε να περάσει το Team Brunel για 
ένα μόλις λεπτό. Οι πιο άτυχοι ωστόσο ήταν 
στο Dongfeng Race που ενώ είχαν το προ-
βάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, 
δεν κατάφεραν να τερματίσουν εντός 

τριάδας, με το Vestas 11th Hour Racing να 
τους προσπερνάει στο τελευταίο μίλι. 

Έτσι το όγδοο σκέλος ολοκληρώθηκε με απρό-
βλεπτη εξέλιξη αλλά με τους επικεφαλής της γενι-
κής βαθμολογίας να παραμένουν στη θέση τους.

Τα πληρώματα θα έχουν το χρόνο να προετοι-
μαστούν για την επόμενη in-port παράκτια 
ιστιοδρομία που θα γίνει στο Νιούπορτ πριν 
αποπλεύσουν με προορισμό το Cardiff.
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Συνέντευξη στην: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: αρχείο

Η Μήλος ζητάει την Αφροδίτη της

συνέντευξη

Ποιες ενέργειες έχετε κάνει;

Φτιάξαμε μία ιστοσελίδα στο διαδίκτυο www.
takeaphroditehome.gr ώστε να μαθαίνει ο 
κόσμος για τις ενέργειές μας και μέσα από 
αυτό μαζεύουμε και υπογραφές. Επίσης 
κάνουμε εκδηλώσεις που έχουν ως κεντρικό 
άξονα την Αφροδίτη. Πριν από λίγες ημέρες, 
μάλιστα, παιδιά του σχολείου παρουσίασαν 
ένα εξαιρετικό δρώμενο. Όλες τις δράσεις 
που γίνονται στη Μήλο, τις συνδέουμε με αυτό 
το θέμα. Μάθαμε ότι η Μπιγιονσέ έκανε ένα 
γύρισμα στο Λούβρο, με φόντο την Αφροδίτη. 
Την καλέσαμε να έρθει στο νησί και να δει που 
ήταν η Αφροδίτη. 

Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας;

Συνεχίζουμε την καμπάνια και θα προσπα-
θήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε όσο το 

δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Θέλουμε 
αυτή η εκστρατεία να αποκτήσει παγκόσμιο 
ενδιαφέρον. Ήδη, η στήριξη από την Ομογένεια 
είναι μεγάλη. Χιλιάδες Έλληνες που ζουν στο 
εξωτερικό έχουν υπογράψει για την επιστροφή 
της Μήλου στο νησί. Επίσης, αυτή την προσπά-
θεια στηρίζουν και όλοι οι δήμοι της χώρας. 
Στις 8 Απριλίου 2020 συμπληρώνονται 200 
χρόνια από την εύρεση της Αφροδίτης της 
Μήλου. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τότε θα έχει 
βρεθεί στον τόπο της. 

Εάν σας προτείνουν να πάρτε κάποιο 
αντίγραφο…

Συμφωνώ να φτιαχτεί με τη βοήθεια της τεχνο-
λογίας ένα και μοναδικό αντίγραφο για να μπει 
στο Λούβρο. Η θέση της αυθεντικής Αφροδίτης 
είναι στην Ελλάδα και στη Μήλο. 

Ρότα για να φέρει την Αφροδίτη 
της Μήλου στην πατρίδα της έχει 
χαράξει ο, Γεράσιμος Δαμουλά-
κης. Ο δραστήριος δήμαρχος 
του νησιού των Κυκλάδων, τα 
τελευταία δύο χρόνια ηγείται 
μιας ρομαντικής… σταυροφορί-
ας για να ταξιδέψει το κομμάτι 
της πολιτιστικής μας κληρονο-
μιάς από το Μουσείο του Λού-
βρου στο πανέμορφο, παλαιό, 
Λύκειο Θηλέων που έχει ανα-
καινιστεί κατάλληλα για να υπο-
δεχτεί τη μαρμάρινη κυρία.

Το νησί της Μήλου, μπορεί για τους ιστιοπλό-
ους να συνδέεται με την ιστιοπλοΐα καθώς 
έχει αποτελέσει σταθμό του Ράλλυ Αιγαίου 
και άλλων διοργανώσεων, για την παγκόσμια 
κοινότητα, όμως, είναι η πατρίδα του μοναδι-
κού θησαυρού που υπάρχει στο Λούβρο και 
κάθε χρόνο γίνεται αντικείμενο θαυμασμού 
εκατομμυρίων ανθρώπων. 

«Δεν είναι δυνατόν να μη βρίσκεται 
στη Μήλο. Εδώ είναι ο τόπος της. Η 
επιστροφή της Αφροδίτης υπήρχε 
πολλά χρόνια μέσα το μυαλό μου. 
Ήθελα, όμως, να έχω ολοκληρώσει 
την έρευνά μου και να έχω τα κατάλ-
ληλα επιχειρήματα. Στις 8 Απριλίου 
2017 κάναμε την πρώτη εκδήλωση 
και σιγά σιγά διαμορφώσαμε το παλιό 
Λύκειο Θηλέων, στην Πλάκα, για να τη 
φιλοξενήσει. Στη συνέχεια ήρθαμε σε 
επαφή με τα κόμματα», 

μας λέει ο δήμαρχος του νησιού και όταν τον 
ρωτάμε για τις αντιδράσεις των πολιτικών, 
μας απάντησε: 

«Εκτός από τους εκπροσώπους του 
κυβερνώντος κόμματος, όπου αλλού 
πήγαμε μας είπαν ότι θα μας στηρί-
ξουν».
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αγώνες τριγώνου

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία την 
Κυριακή 6 Μαΐου οι ιστιοπλοϊκοί 
αγώνες “ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ 2018”, 
που διοργανώθηκαν από τη Σχολή 
Ναυτικών Δοκίμων, τον Ναυτικό 
Όμιλο Ελλάδος (Ν.Ο.Ε) και τον Ιστι-
οπλοϊκό Όμιλο Πειραιώς (Ι.Ο.Π) υπό 
την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊ-

κής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.). 

Η ονομασία "ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ" δόθηκε στους 
αγώνες σε ένδειξη τιμής στη μνήμη του 
πρώτου πεσόντα Ναυτικού Δοκίμου Ιωάννη 
Παστρικάκη, ο οποίος την 17 Νοεμβρίου 
1912, σε ηλικία 18 ετών, έπεσε ηρωικά 
κατά την απελευθέρωση της Χίου, εκτελών 
χρέη αξιωματικού αποβατικού αγήματος.

Στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στη θα-
λάσσια περιοχή του Φαληρικού Όρμου το Σάββα-
το 5 και την Κυριακή 6 Μαΐου συμμετείχαν 331 
πληρώματα σε 21 κατηγορίες ενώ ο αριθμός 
των αθλητών ξεπέρασε τους 570. Επιπρό-
σθετα, στη διοργάνωση συμμετείχαν για πρώτη 
φορά και δέκα (10) Ναυτικοί Δόκιμοι της Σχολής 
Ναυτικών Δοκίμων της Αιγύπτου μετά συνοδού 
Αξιωματικού, στο πλαίσιο της συνεργασίας των 
Πολεμικών Ναυτικών Ελλάδας- Αιγύπτου.

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων συμμετείχε 
στους αγώνες με δυο σκάφη στην κατηγο-
ρία J24 και δύο σκάφη στην κατηγορία 
Lightning ενώ διέθεσε ένα σκάφος J24 
,ένα σκάφος Lightning και δυο Laser επ’ 
ωφελεία Αιγυπτίων Ν. Δοκίμων.

Στην τελετή απονομής επάθλων στους νικητές 
των αγώνων παρέστησαν o Αρχηγός ΓΕΝ αντι-
ναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, μέλη του 
Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου, ο Ακόλουθος 
Άμυνας της Αιγύπτου πλοίαρχος Hany Khalil, 
καθώς και πλήθος φίλων της ιστιοπλοΐας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κ α τ η γ ο ρ ί α  L I G H T N I N G  Γ ε ν ι κ ή

1 Γ.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - Κ.ΞΕΝΑΚΗΣ -  
 Μ.ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΟΕ

2 Ι.ΠΑΓΚΑΚΗΣ - Κ.ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ -  
 ΣΤ.ΜΟΣΧΟΣ ΝΑΟΒ

3 ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ – ΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ  
 - Ε.ΚΑΦΕΤΖΙΔΗΣ ΙΟΠ-ΝΟΕ

Κ α τ η γ ο ρ ί α  J 2 4  Γ ε ν ι κ ή

1 Δ.ΑΛΤΣΙΑΔΗΣ - Α.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ -  
 Σ.ΚΑΡΤΑΛΗΣ - ΕΜ.ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ -  
 ΕΦ.ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗ ΙΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

2 Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ - Κ.ΤΡΙΔΗΜΑΣ -  
 Κ.ΤΡΙΔΗΜΑΣ - Ο.ΒΕΡΓΟΥ - ΧΡ.ΚΙΦΙΔΗΣ - 
 Ν.ΒΕΒΡΕΛΑΚΗΣ ΝΟΠΦ

3 Ι. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ - Α.ΤΑΥΡΗΣ - Γ.ΤΑΥΡΗΣ - 
 Α.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ -  
 Π.ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΝΔ

Κ α τ η γ ο ρ ί α  Υ Ν G Λ I N G  Γ ε ν ι κ ή

1 Μ.ΒΑΪΔΑΚΗΣ - Ε.ΞΗΡΟΥ -  
 Α.ΑΣΠΙΩΤΗ ΝΟΕ

2 Δ.ΜΠΕΛΕΓΡΑΚΗΣ - Ι.ΚΟΝΤΟΥ -  
 GRETE HORNEST ΝΟΕ

Κ α τ η γ ο ρ ί α  O M E G A

1 Χ.ΚΑΛΔΗΣ - ΑΙΚ.ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗ -  
 Β.ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΙΟΠ

2 Ι.ΤΣΟΥΜΠΑΝΑΣ - Ε.ΓΡΙΣΠΟΣ -  
 Π.ΖΑΜΟΥΤ ΙΟΠ

3 Γ.ΜΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - Ε.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - 
 ΑΛ.ΠΑΠΠΑ ΝΟΚ

Κ α τ η γ ο ρ ί α  4 7 0  Α ν δ ρ ώ ν

1 Β.ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ - Ι.ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΟΠ

2 Γ.ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ - Ν.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΠ

3 FAIZAL HORIZAN - SYUKRI AZIZ  
  ΜΑΛΑΙΣΙΑΣ

Κ α τ η γ ο ρ ί α  4 2 0  Α ν δ ρ ώ ν

1 ΟΔ.ΣΠΑΝΑΚΗΣ - Κ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ  
  ΝΟΤΚ-ΝΟΠΦ

2 Ν.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ - ΑΛ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  
  ΝΟΕΝΟΠΦ

3 Β.ΛΙΩΣΗΣ - Κ.ΛΟΥΠΟΣ ΙΟΠ

Κ α τ η γ ο ρ ί α  4 2 0  Γ υ ν α ι κ ώ ν

1 Μ.ΠΑΠΠΑ - Μ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΠ

2 Χ.ΜΑΡΙΝΟΥ - Χ.ΜΑΤΖΑΡΑΚΗ            ΝΟΚ-ΝΟΤΚ

3 Α.ΣΠΑΝΑΚΗ - Μ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΠ

Κ α τ η γ ο ρ ί α  E U R O P E  Α γ ο ρ ι ώ ν

1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

2 ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΗΣ ΙΟΠ

3 ΜΗΝΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΒΕΡΓΗΣ ΝΟΔ

Κ α τ η γ ο ρ ί α  E U R O P E  Κ ο ρ ι τ σ ι ώ ν

1 ΜΑΛΕΠΕΣΤΑ ΠΩΛΙΝΑ ΝΟ ΠΑΡΟΥ 

2 ΚΑΛΠΑΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΑΟΒ

3 ΝΟΤΑΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΝΟΕ

Κ α τ η γ ο ρ ί α  L A S E R  S T D  Α ν δ ρ ώ ν

1 Χ.ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΕΝΟΑ

2 Θ.ΤΣΑΡΑΜΥΡΣΗΣ ΙΟΠ

3 Λ.ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΕΝΟΑ

Κ α τ η γ ο ρ ί α  L A S E R  R D L  Α ν δ ρ ώ ν

1 ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΟΠΦ

2  

3 ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΝΟΠΦ

Κ α τ η γ ο ρ ί α  L A S E R  R D L  Γ υ ν α ι κ ώ ν

1 ΑΜΑΛΙΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ ΝΟΔ

2 ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΝΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

3 ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ ΝΟΕ

Κ α τ η γ ο ρ ί α  L A S E R  4 , 7  Α ν δ ρ ώ ν

1 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΝΟΒ

2 ΣΧΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΟΠ

3 ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΒ

Κ α τ η γ ο ρ ί α  L A S E R  4 ,7  Γ υ ν α ι κ ώ ν

1 ΜΟΙΡΑΝΑΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΝΟΔ

2 ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕΑΝΑΤΚ

3 ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΑΙΚ-ΑΝΝΑ ΝΟ ΑΝΔΡΟΥ

Κ α τ η γ ο ρ ί α  O P T I M I S T  Α γ ο ρ ι ώ ν

1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ  ΝΟΔ

2 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ  ΝΟΔ

3 ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΙΑΣΩΝ   ΝΟΒ

Κ α τ η γ ο ρ ί α  O P T I M I S T  Κ ο ρ ι τ σ ι ώ ν

1 ΣΟΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΝΟΔ

2 ΓΟΥΙΝΤΕΡΣ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ  ΝΟΒ

3 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΩΡΓΙΟΥ  ΑΝΟΓ

Κ α τ η γ ο ρ ί α  O P T I M I S T  Π α ί δ ω ν

1 ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΟΓ

2 ΣΕΧΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΟΚ

3  ΦΕΟΝΤΟΡ ΖΟΥΠΟΦΣΚΙ BEGAFIGO

Κ α τ η γ ο ρ ί α  O P T I M I S T  Κ ο ρ α σ ί δ ω ν

1 ΓΚΙΚΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΝΟΚ

2 ΑΛΕΞΙΑ ΓΟΥΙΝΤΕΡΣ ΝΟΒ

3 ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ ΑΜΑΛΙΑ ΝΟΕ

Κ α τ η γ ο ρ ί α  2 , 4 M R 

1 Ν. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ         SAILABILITY HELLAS

2 Σ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ        SAILABILITY HELLAS

3 Λ. ΦΩΚΙΑΝΟΣ            SAILABILITY HELLAS

Κ α τ η γ ο ρ ί α  H A N S A  3 . 0 3

1 ΑΧΛΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  
 SAILABILITY HELLAS

2 ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ  
 SAILABILITY HELLAS

3 ΔΡΑΓΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  
 SAILABILITY HELLAS

Κ α τ η γ ο ρ ί α  H A N S A  2 . 3

1 ΚΑΡΛΤΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 SAILABILITY HELLAS

2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 SAILABILITY HELLAS

3 ΤΣΑΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 SAILABILITY HELLAS

4 ΑΝΘΗ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΥ  
 SAILABILITY HELLAS

Το βραβείο πολυνίκη ομίλου έλαβε ο ΙΟΠ με 5 
πρώτες νίκες.

Βραβεύτηκε η μικρότερη αθλήτρια η οποία ήταν η 
Μακρή Μαριάννα του Ν.Ο.Π.Φ .

ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ 2018
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Στο βάθρο των διακρίσεων των με-
γάλων διοργανώσεων επέστρεψαν 
οι Τάκης Μάντης - Παύλος Κα-
γιαλής. Οι 'χάλκινοι' ολυμπιονίκες 
του Ρίο κατέκτησαν το ασημένιο 
μετάλλιο στο όπεν ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα 470, που διεξήχθη 
στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, σε 
μία περιοχή όπου οι καιρικές συν-
θήκες θύμιζαν Σαρωνικό Κόλπο. 

Οι πρωταθλητές Ελλάδος ταξίδεψαν στη 
Βουλγαρία με στόχο να μη φύγουν από εκεί με 

άδεια χέρια. Και αυτό φάνηκε από τις πρώτες 
κούρσες. Με καλή τακτική μπήκαν μέσα στα 
κορυφαία πληρώματα και έμειναν εκεί μέχρι 
την ολοκλήρωση της διοργάνωσης. 

«Είχαμε δουλέψει πάρα πολύ μέσα στη χρονιά 
και θέλαμε πολύ να έρθει το αποτέλεσμα σε 
αυτόν τον αγώνα. Νομίζω πετύχαμε αρκετά 
καλή απόδοση και εάν αποφεύγαμε τα λάθη 
της τέταρτης ημέρας ίσως πετυχαίναμε κάτι 
καλύτερο. Το επίπεδο ήταν πολύ υψηλό 
και κάθε λάθος στοιχίζει. Καταφέραμε να 
βελτιώσουμε την ταχύτητά μας, ύστερα από 
αρκετή προπόνηση και δουλειά στην παρα-
μετροποίηση των υλικών μας και είμαστε 
πολύ χαρούμενοι για την πρώτη διάκριση 
της “Ανατολής”», μας είπε ο Τάκης Μάντης 

και ο Παύλος Καγιαλής προτί-
μησε να αναφερθεί στις καιρι-
κές συνθήκες: «Ο καιρός μας 
εξέπληξε ευχάριστα. Επικρά-
τησαν ιδανικές για ιστιοπλοΐα 
συνθήκες. Την πρώτη ημέρα 
οι άνεμοι ήταν ασταθείς, αλλά 
όλες τις υπόλοιπες ημέρες οι 
συνθήκες ήταν πολύ καλές».

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτη-
σαν οι Σουηδοί, Ντάλμπεργκ 
- Μπέλστρομ με 39 β.π. Οι 
Β.Παπουτσόγλου - Ι Ορφανός 

τερμάτισαν 16οι με 156β. οι Γ. Καραδήμας 
- Ν. Γεωργακόπουλος 26οι με 241β. και οι 
Κ. Καζαντζής - Μ. Μιχαηλίδης 30οι με 275 
βαθμούς. 

Ικανοποιητική ήταν η εμφάνιση των Μαρία 
Μπόζη - Ραφαηλίνα Κλωναρίδου. Οι πρω-
ταθλήτριες μας κατέλαβαν την 8η θέση με 93 
βαθμούς σε σύνολο 29 σκαφών.

Στην πόλη που γεν-
νήθηκε ο διάσημος 
ζωγράφος του 19ου αι-
ώνα, ο Ουίλιαμ Αντόλφ 
Μπουγερό, διεξήχθη-
σαν, με τη συμμετοχή 
Ελλήνων αθλητών, τα 
όπεν ευρωπαϊκά πρω-
ταθλήματα των Λέιζερ 
Στάνταρντ και Ράντιαλ. 

Ο νεαρός Παντελής Κυρπό-
γλου ανέβηκε στην υψηλότε-
ρη θέση του βάθρου, καθώς 
ήταν ο πρωταγωνιστής στην 

κατηγορία των -21 ετών, στα Λέιζερ Ράντιαλ και 5ος στη γενική 
της κλάσης. 

Στα Λέιζερ Στάνταρντ ο απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Παύλος 
Κοντίδης. Ο Κύπριος ολυμπιονίκης από την αρχή του αγώνα ξεχώρισε 
και μέχρι και την ολοκλήρωσή του βρισκόταν ανάμεσα στα φαβορί. 
Από ελληνικής πλευράς, ο Αντώνης Μπουγιούρης ήρθε 37ος και ο 

Λουκιανός Ζαμίτ 93ος. 

Στα Ράντιαλ των γυναικών, η Βασιλεία Καραχάλιου, παρά την προσπά-
θειά της, δεν κατάφερε να διεκδικήσει μία διάκριση, καθώς είχε και αρ-
κετές ποινές. Πλασαρίστηκε στην 21η θέση, η Αθανασία Φακίδη στην 
39η, η Μαρία Βλάχου στην 53η και η Αγγελική Ριέκκα στην 63η. 

Στους άνδρες συμμετείχαν 60 σκάφη και στις γυναίκες 100. 

Δεύτεροι στην Ευρώπη οι Μάντης - Καγιαλής

Ο Κυρπόγλου πρώτος στην Ευρώπη στα Ράντιαλ

Κείμενα: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: αρχείο
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αγώνες τριγώνου

Ένα χρυσό μετάλλιο ήταν 
η 'συγκομιδή' της ελληνι-
κής ιστιοπλοΐας από τους 
Μεσογειακούς Αγώνες της 
Ταραγόνα. Μεσογειονίκης 
αναδείχθηκε η Αθανασία 
Φακίδη στην κατηγορία των 
Λέιζερ Ράντιαλ. Συνολικά 
η ελληνική αποστολή 
κατέκτησε 47 μετάλλια 
(12 χρυσά, 14 ασημένια και 
21 χάλκινα). 

«Είναι η πρώτη φορά, στην κατηγορία των γυναικών, που παίρ-
νω μετάλλιο σε τόσο μεγάλη διοργάνωση. Ήταν μία διάκριση που 
τη χρειαζόμουν γιατί σε ένα μήνα φεύγουμε για το παγκόσμιο 
πρωτάθλημα, όπου θα κριθεί η πρόκριση της χώρας για τους 
Ολυμπιακούς, και αυτό το μετάλλιο αποτέλεσε την επιβεβαίωση ότι 
έχω προπονηθεί σωστά. Από την άλλη πλευρά, γιόρτασα αυτή την 
επιτυχία μαζί με όλους τους Έλληνες αθλητές. Αυτό για εμένα ήταν 
πρωτόγνωρο - και πολύ ωραίο ταυτόχρονα- γιατί στις διοργανώ-

σεις, όπου είχα πάει μέχρι τώρα, ήταν μόνο αθλητές της ιστιοπλοΐ-
ας. Ήταν μία ωραία διοργάνωση. Στην αρχή είχαμε μπουνάτσες με 
μέτριο αέρα, λίγο ρεύμα και πολλές αλλαγές ανέμων», δήλωσε στον 
"Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" η Αθανασία Φακίδη. Στην ίδια κατηγορία, η Μαρία 
Βλάχου ήρθε 11η.

Στα RSX, ο Βύρων Κοκκαλάνης πλασαρίστηκε στην 4η θέση και έχασε 
το χάλκινο μετάλλιο για, μόλις, δύο βαθμούς. Στις γυναίκες, η Κέλυ 
Σκαρλάτου ήρθε 8η και η Κατερίνα Δίβαρη 9η. 

Τέσσερα πληρώματά μας στον τελικό της Μασσαλίας

Χρυσή Μεσογειονίκης η Αθανασία Φακίδη

Κείμενα: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: αρχείο

Τέσσερα ελληνικά πληρώματα 
βρέθηκαν ανάμεσα στους κορυ-
φαίους αθλητές του κόσμου, στον 
τελικό των παγκοσμίων κυπέλ-
λων, που διεξήχθη στη Μασσαλία. 

Στη διοργάνωση η χώρα μας είχε εκπρο-
σώπους σε τέσσερις από τις οκτώ ολυ-
μπιακές κατηγορίες, κάτι που δείχνει το 
υψηλό επίπεδο της ελληνικής ιστιοπλοΐας.

Με τη γαλανόλευκη αγωνίστηκαν οι Τάκης 
Μάντης - Παύλος Καγιαλής και Μαρία 
Μπόζη - Ραφαηλίνα Κλωναρίδου στα 470 
των ανδρών και των γυναικών, αντίστοιχα, ο 
Γιάννης Μιτάκης στα Φινν και η Βασιλεία 
Καραχάλιου στα Λέιζερ Ράντιαλ, με τους 

δύο τελευταίους να έχουν τα καλύτερα 
πλασαρίσματα. 

Στις κούρσες των μεταλλίων συμμε-
τείχαν οι Γιάννης Μιτάκης και Βασιλεία 
Καραχάλιου. Ο Γιάννης Μιτάκης πλασα-
ρίστηκε στη 2η θέση και ήρθε 7ος στη 
γενική και η Βασιλεία Καραχάλιου 6η και 
βρέθηκε στην 7η της γενικής κατάταξης.

Οι Μάντης - Καγιαλής δεν κατάφεραν να 
επαναλάβουν την περσινή τους επιτυχία, 
όπου είχαν κατακτήσει το τρόπαιο και 
έμειναν 11οι στην κατηγορία τους, ενώ στην 
ίδια θέση βρέθηκε στην αντίστοιχη κλάση 
το γυναικείο μας πλήρωμα. 

Αξίζει να αναφέρουμε, ότι θετικής κριτικής 
από τους κριτές είχε η Βασιλεία Καραχά-
λιου, η οποία κατά τη διάρκεια μίας κούρσας 

έκανε ένα λάθος, 
της επιβλήθηκε 
ποινή, την απε-
δέχθη και δεν 
έκανε ένσταση, 
κάτι που σχολιά-
στηκε ευμενώς. 

Η διοργάνωση 
διεξήχθη σε έναν 
στίβο, ο οποίος 
βρισκόταν σε 
έναν πανέμορφο 
περιβάλλοντα 
χώρο. 

Το πρώτο τους μετάλλιο ως γυναίκες 
σε μεγάλη διοργάνωση κατέκτησαν 
οι Μαρία Μπόζη - Ραφαηλίνα Κλω-
ναρίδου στην ιστιοπλοϊκή εβδομάδα 
του Κιέλου. Οι νεαρές πρωταθλήτριες 
πλασαρίστηκαν στη δεύτερη θέση, 
κάτι που δείχνει ότι άρχισαν να κα-
θιερώνονται ανάμεσα στα κορυφαία 
πληρώματα του κόσμου. Στους ίδιους 
αγώνες πήραν μέρος και οι Τάκης 
Μάντης - Παύλος Καγιαλής, αλλά 
δεν έτρεξαν σε όλες τις κούρσες διότι 
χρησιμοποίησαν τους αγώνες ως ένα 
τεστ εν όψει του Παγκοσμίου Πρωτα-
θλήματος του Όρχους (Δανία), όπου 
θα κριθούν οι πρώτες προκρίσεις.  
Οι Βασίλης Παπουτσόγλου - Γιάν-
νης Ορφανός ήρθαν 19οι.
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Τα φαβορί κυριάρχησαν στα πανελλήνια

Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: αρχείο

Με πρωταγωνιστές τους... συνήθεις 
ύποπτους διεξήχθησαν από τον 
Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος τα πανελ-
λήνια πρωταθλήματα σε 470, Finn 
και 49er. 

Οι Τάκης Μάντης (ΙΟΠ) - Παύλος Καγιαλής 
(ΝΟΚΒ) κυριάρχησαν στα 470, με τους Βασίλη 
Παπουτσόγλου (ΙΟΠ) - Γιάννη Ορφανός 
(ΙΟΠ) να ανεβαίνουν στη δεύτερη θέση και 
τους νεαρούς του ΝΟΤΚ, τους Αθανασόπου-
λο - Τάσσιο να βρίσκονται στην τρίτη. Στις 
γυναίκες, οι Μπόζη - Κλωναρίδου από τον 
ΝΟΘ απέδειξαν ότι δεν έχουν αντίπαλο στην 
Ελλάδα και πρόσθεσαν άλλο ένα πανελλήνιο 
μετάλλιο στη συλλογή τους.

Ο Γιάννης Μιτάκης (ΝΟΕ), όπως ήταν αναμε-
νόμενο ξεχώρισε στα Finn και ακολούθησαν οι 

Παναγιώτης Ιορδάνου (Κύπρος) και Αντώνης 
Τσότρας (ΟΣΦΠ) (τρίτος Έλληνας ο Πανα-
γιώτης Δαβουρλής, ΟΣΦΠ). «Ήταν ωραίοι 
αγώνες. Αποτέλεσαν για εμάς μία δυνατή 
προπόνηση και συνεχίζουμε», δήλωσε στον 
"Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" ο Γιάννης Μιτάκης. 

Στα 49άρια, οι Στέλιος Σωτηρίου (ΙΟΠ) - 
Δημήτρης Μπενάκης (ΙΟΠΟΡ) από την πρώτη 
κούρσα ξεχώρισαν και διατήρησαν την πρώτη 
θέση μέχρι την ολοκλήρωσης της διοργάνω-
σης. Ακολούθησαν οι Παναγιώτης Καμπου-
ρίδης (ΝΟΕ) - Στέλιος Νούτσος (ΝΟΤΚ) 
και οι Γιώργος Βάσιλας (ΝΟΕ) - Αλφόνσο 
Παναγιωτίδης (ΝΟΒ).

Από τον Ναυτικό Όμιλο Τζιτζιφιών Καλλιθέας 
διεξήχθησαν τα πανελλήνια πρωταθλήματα 
των Λέιζερ, σε Ράντιαλ και Στάνταρντ. Τις 
πρώτες ημέρες, οι χαμηλής έντασης άνεμοι 
δυσκόλεψαν την προσπάθεια των αθλητών, 

αλλά, στη 
συνέχεια, 
υπήρξαν οι 
κατάλληλες 
καιρικές 
συνθήκες 
για να 
διεξαχθούν 
ωραίοι αγώ-
νες. Στην κα-
τηγορία των 
γυναικών 
πραγματο-
ποιήθηκαν 
εννέα 
κούρσες και 
η Βασιλεία 
Καρα-
χάλιου, 

αθλήτρια του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς, 
έφερε πρωτιές στις επτά από αυτές και ήρθε 
πρώτη με 9 β.π. Ακολούθησε η Αθανασία 
Φακίδη (ΝΟΒ) με 18 β.π. και τρίτη η Μαρία 
Βλάχου (ΝΟΠΦ) με 21 β.π. «Όπως είναι λογι-
κό είμαι ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα. 
Στην αρχή δεν είχε αέρα, αλλά μετά φύσηξε 
και πραγματοποιήθηκε ένα ωραίο πρωτά-
θλημα», δήλωσε στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" η 
πρωταθλήτρια. 

Στους άνδρες, πρώτευσε Αντώνης Μπουγι-
ούρης, ύστερα από εννέα ιστιοδρομίες (18 
β.π.). Δεύτερος ήρθε ο 19χρονος Δημήτρης 
Παπαδημητρίου (ΝΟΒ) με 21 β.π. και στην 
τρίτη θέση του βάθρου βρέθηκε ο Χάρης 
Μαυρογεώργης (ΕΝΟΑ) με 25 β.π.

Τον πρώτο της πανελλήνιο τίτλο στα RSX 
κατέκτησε Κατερίνα Δίβαρη, στο πρωτάθλημα 
που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων 
Βουλιαγμένης. Η νεαρή πρωταθλήτρια άφησε 
στη δεύτερη θέση την, επί σειρά ετών πρωτα-
θλήτρια Ελλάδος, Κέλλυ Σκαρλάτου (ΝΟΚΒ) 
και στην τρίτη την Ιωάννα Σίρτη (ΙΟΠΟΡ). 
«Πρόκειται για το πρώτο μου πρωτάθλημα 
ως γυναίκα και αυτό μου δίνει μεγαλύτερη 
δύναμη για να συνεχίσω να αγωνίζομαι και 
να διεκδικώ επιτυχίες», μας είπε η νεαρή 
πρωταθλήτρια. 

Στους άνδρες, όπως αναμενόταν, ο Βύρων 
Κοκκαλάνης δεν αντιμετώπισε καμία δυσκο-
λία. Με εννέα πρωτιές σε ισάριθμες κούρσες 
αναδείχθηκε για άλλη μία χρονιά πρωταθλητής 
Ελλάδος. Δεύτερος ήταν ο Γιώργος Φράγκου 
(ΝΑΟΒΒ) και τρίτος ο Κώστας Οικονομίδης 
(ΝΟΚΒ). Στα RSX των νέων, ο Λεωνίδας 
Τσορτανίδης έφερε 11 πρωτιές και κατέκτησε 
τον τίτλο. 
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κωπηλασία

Αρνητικά όλα τα δείγματα στο  
Πανελλήνιο πρωτάθλημα

Εξι στα έξι τα ελληνικά κουπιά στους  
Μεσογειακούς αγώνες
Απόλυτη επιτυχία για τα ελληνικά 
κουπιά στους Μεσογειακούς αγώ-
νες της Ταραγόνα στην Ισπανία. 
Και τα έξι πληρώματα που αγωνί-
στηκαν ανέβηκαν στο βάθρο κατα-
κτώντας δυο χρυσά, δυο αση-
μένια και δυο χάλκινα μετάλλια 
ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη 
συνολική συγκομιδή μεταλλίων της 
όλης της Ελληνικής Μεσογειακής 
ομάδας στη διοργάνωση.

Πιο συγκεκριμένα:

Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν 
η Κατερίνα Νικολαϊδου στο σκιφ και οι 
Χρήστος Στεργιάκας - Στέφανος Ντού-
σκος στο διπλό σκιφ

Από ένα ασημένιο κατέκτησαν η Θωμαϊς 
Εμμανουηλίδου στο σκιφ ελαφρών βαρών 
και Γιάννης Μαρόκος - Νίνος Νικολαϊ-

δης στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών ενώ 
χάλκινα μετάλλια κατέκτησαν ο Σπύρος 

Γιάνναρος στο σκιφ ελαφρών βαρών και 
Σπύρος Καλέντζης στο σκιφ το βαρύ.

Όπως ανακοίνωσε το ΕΣΚΑΝ μετά τον δειγματολη-
πτικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε 14 αθλη-
τές κι αθλήτριες στην Ά Φάση του 84ου Πανελληνί-
ου πρωταθλήματος στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο 
του Σχοινιά όλα τα δείγματα βρέθηκαν αρνητικά.

Η ΕΚΟΦΝΣ παραμένει πιστή στην αρχή της ότι με σωστή και συνεχή 
ενημέρωση αθλητών, προπονητών και γονέων τα αποτελέσματα θα εί-
ναι πάντα αρνητικά προς όφελος των αθλουμένων και του αθλήματος.

Μικρό τελικό η Κατερίνα 
Νικολαϊδου στο Βελιγράδι
Με την Κατερίνα 
Νικολαϊδου να 
καταλαμβάνει 
τη 2η θέση στον 
μικρό τελικό 
του σκιφ και να 
καταλαμβάνει την 
8η στη γενική 
ολοκληρώθη-
κε η ελληνική 
παρουσία στο 1ο 
Παγκόσμιο Κύ-
πελλο του 2018 στο Βελιγράδι. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια που 
μέχρι τα 1500μ. ήταν 4η σημείωσε χρόνο 7:25.65.

Η τρίτη και τελευταία μέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου περιε-
λάμβανε και τον μικρό τελικό του διπλού σκιφ ανδρών εκεί όπου 
Χρήστος Στεργιάκας - Σπύρος Καλέτζης πήραν την 4η θέση με 
χρόνο 6:25.04 και κατετάγησαν 10οι στη γενική.

Μετά την ολοκλήρωση των τελικών στο Βελιγράδι την πρώτη θέση 
στον πίνακα των μεταλλίων κατέλαβε η Ολλανδία με 7 χρυσά, 2 
ασημένια κι ένα χάλκινο ενώ ακολούθησαν η Γερμανία με 2-2-5 
και η Τσεχία με 2-1-0.
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Ιδανικό ξεκίνημα για τα γαλανόλευκα κουπιά στους 
διεθνείς αγώνες του 2018. Η Ελλάδα κατέκτησε ένα 
χρυσό μετάλλιο και είχε δυο ακόμη ιδιαίτερα αξιόλο-
γες παρουσίες στους τελικούς του Ευρωπαϊκού Πρω-
ταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων που ολοκληρώθηκε 
την Κυριακή 27 Μαϊου στη γαλλική πόλη Γκραβελίν.

Στο ψηλότερο σκαλί του ευρωπαικού βάθρου ανέβηκε δίκωπος άνευ 
των Νεανίδων με τις Χριστίνα Μπούρμπου και Μαρία Κυρίδου που 

επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί και τερμάτισαν στην πρώτη θέση 
του τελικού με χρόνο 7:54.08 αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη βάρκα 
της Ρουμανίας που σημείωσε χρόνο 7:57.09 και στην τρίτη τη βάρκα 
της Λιθουανίας που τερμάτισε σε 8:05.90.

Τα δυο κορίτσια του ΝΟΘ μπήκαν από το ξεκίνημα μπροστά και οδήγη-
σαν την κούρσα ως τον τερματισμό. Θα είναι αυτά που θα εκπροσω-
πήσουν την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας που θα 
διεξαχθούν το ερχόμενο φθινόπωρο στο Μπουένος Άϊρες.

Μια ανάσα από το μετάλλιο έφτασε και η τετράκωπος άνευ των εφήβων 
που τερμάτισε στην 4η θέση με χρόνο 6:49.88 μόλις τέσσερα δευτε-
ρόλεπτα πίσω από την 3η Σερβία που κέρδισε το χάλκινο με 6:45.72. Ο 
λόγος για τους Μαραγκό Γιώργο - Καραδέμητρο Δ. - Ουρούτσι Κων 
- Κοκκινίδη Ηλία. Μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ελληνική βάρκα 
περνάει σε τελικό σε αυτό το αγώνισμα στη συγκεκριμένη κατηγορία 
όπως είναι και η πρώτη παρουσία σε τελικό ευρωπαικού εφήβων ενός 
ελληνικού διπλού σκιφ κάτι που πέτυχαν οι Πέτρος Γκαϊδατζής - Βασί-
λης Μπαρούτας οι οποίοι κατέλαβαν την 6η θέση με χρόνο 7:03.19.

Τέλος μετά την ατυχία που είχε η Ισμίνη Νόνη στον επαναληπτικό αγω-
νίστηκε στον 3ο τελικό για τις θέσεις 13-18 όπου και τερμάτισε στην 1η 
θέση με 7:55.86.

Μετά το τέλος των αγώνων για τα ελληνικά πληρώματα ο ομοσπονδια-
κός προπονητής Κώστας Κοντομανώλης τόνισε: «Είμαστε απόλυτα 
ικανοποιημένοι από τις εμφανίσεις των πληρωμάτων μας. Είναι μια 
πολύ καλή αρχή στις επίσημες διεθνείς διοργανώσεις και νομίζω 
ότι η συνέχεια θα είναι ακόμα καλύτερη».

Άγγιξαν το βάθρο Ασουμανάκη-Κυρίδου στο  

Παγκόσμιο Κύπελλο της Αυστρίας
Για λιγότερα από πέντε δευτερόλεπτα χάθηκε το με-
τάλλιο στον τελικό του διπλού σκιφ γυναικών στο 2ο 
Παγκόσμιο Κύπελλο στο Λιντζ της Αυστρίας από 
22-24 Ιουνίου.

Οι Σοφία Ασουμανάκη και Αννέτα Κυρίδου αν και νέο πλήρωμα 
πάλεψαν για το χάλκινο μετάλλιο στην Αυστρία αλλά τελικά κατέλαβαν 
την 4η θέση με χρόνο 7:03.25 τερματίζοντας πίσω από τη βάρκα 
της Γερμανίας που ανέβηκε στο βάθρο τερματίζοντας 3η σε 7:58.20 
ενώ πρώτη ήταν η Νέα Ζηλανδία με 6:52.30 και δεύτερη η βάρκα της 
Ολλανδίας με 6:54.75.

Οι δυο Ελληνίδες πρωταθλήτριες ξεκίνησαν από την 4η θέση, στη 
συνέχεια όπως στην 6η περνώντας από τα 100 και 1500 μ ενώ στα 
τελευταία 500μ. προσπέρασαν τα πληρώματα της Ελβετίας και της 
Γερμανίας (2ο πλήρωμα) και πήραν την 4η θέση.

Την 2η θέση στον 3ο τελικό της δικώπου άνευ γυναικών κατέλαβαν 
οι Α.Αγγελοπούλου - Μ.Γεωργούδη τερματίζοντας σε 7:26.76 και 
κατετάγησαν 14ες στη γενική.

Στον 4ο τελικό του διπλού σκιφ ελ βαρών ανδρών οι Α.Παπακωνσταντί-
νου - Χ.Ντινενής πήραν την 1η θέση σε 6:32.58 και την 19η στη γενική.

Στον 5ο τελικό του σκιφ ανδρών ο Γιάννης Καλανδαρίδης πήρε την 
2η θέση με χρόνο 8:03.93 και κατετάγη 25ος στη γενική.

Χρυσές Νεάνιδες στο Ευρωπαϊκό της Γαλλίας 
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Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: αρχείο Ομοσπονδίας

κανόε καγιάκ

Ένα πρόβλημα υγείας δεν 
επέτρεψε στον Στέφανο 
Δημόπουλο να κατακτήσει 
ένα μετάλλιο στο ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα -23 ετών, που 
διεξήχθη στην Ιταλία.  
Ο πρωταθλητής του κάνοε 
πλασαρίστηκε στην 5η θέση 
στο αγώνισμα των 1000 μ. 

«Σίγουρα ήρθα στον αγώνα με στόχο κάτι 
καλύτερο. Μία δυσκολία στην αναπνοή δε 
με άφησε να το πετύχω. Θα κάνω εξετάσεις 
για να δω από πού προέρχεται αυτό και, 
ύστερα, θα κάνω μία μικρή προετοιμασία για 
το παγκόσμιο πρωτάθλημα -23 ετών, που 
θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία. Εκεί, 
εάν όλα πάνε καλά, θα προσπαθήσω για κάτι 
καλύτερο. Σίγουρα μεγάλος στόχος είναι η 
πρόκριση για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο», 
δήλωσε στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" ο νεαρός 
πρωταθλητής. 

Πρώτος στην Ευρώπη αναδείχθηκε ο περσινός 
πρωταθλητής, ο Ιταλός Κάρλο Τατσίνι. 

Οι υπόλοιποι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες 
δεν κατάφεραν να προκριθούν σε κάποιος 
τελικό. Στη διοργάνωση πήραν μέρος εκπρό-
σωποι 33 χωρών. 

Η νεανική ομάδα του κάνοε και του 
καγιάκ συμμετείχε και στα αντίστοιχα 
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών – 
γυναικών, που διεξήχθησαν στο Βελι-
γράδι. Εκεί, την καλύτερη εμφάνιση από 
ελληνικής πλευράς έκανε ο Στέφανος 
Δημόπουλος, ο οποίος είχε συμμετοχή 
σε δύο τελικούς (500 και 200 μ.). 

Πέμπτος ο Δημόπουλος  

στο ευρωπαϊκό κάνοε
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Συνέντευξη στον: Δημήτρη Ιωαννίδη
Φωτογραφίες: αρχείο Β. Ζυγούρη

Βούλα Ζυγούρη

συνέντευξη

Πες μου δύο λόγια για τη σχολή ιστιοπλοΐ-
ας του ΠΟΙΑΘ. 

Η σχολή ιστιοπλοΐας του Πανελλήνιου Ομίλου 
Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ), είναι 
η αρχαιότερη σχολή ιστιοπλοΐας στη χώρα μας 
η οποία έχει να επιδείξει περισσότερους από 
30.000 απόφοιτους. 

Κύριος σκοπός της είναι καλλιέργεια της ναυ-
τοσύνης και της αγάπης για το υγρό στοιχείο το 
οποίο έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην εξέλιξη 
της χώρας μας και εξακολουθεί να αποτελεί 
βασική κινητήρια δύναμή της. 

Η σχολή διδάσκει την ιστιοπλοΐα σε κάθε της 
μορφή τόσο ως ψυχαγωγική ναυσιπλοΐα όσο 
και ως αθλητική δεξιότητα. 

Ήταν χρήσιμα αυτά που έμαθες στα θεωρη-
τικά και στα πρακτικά μαθήματα της σχολής;

Με τη συναίσθηση ότι η άποψη για το τι είναι 
χρήσιμο είναι καθαρά προσωπική, θεωρώ ότι 
στα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα έμαθα 
όλα όσα χρειάζεται να ξέρει κάποιος για να 

μπορέσει να ταξιδέψει και να δέσει το σκάφος 
με ασφάλεια. Έλαβα πληροφορίες και εξάσκη-
ση σχετικά με τη ναυτιλία, τη μετεωρολογία, 
την πλεύση, τη χάραξη πορείας κλπ. Επίσης 
σημαντικό κομμάτι των μαθημάτων αφιερώθη-
κε στις πρώτες βοήθειες και τη ναυαγοσωστική 
οι οποίες πιστεύω ότι είναι χρήσιμες και εφαρ-
μόσιμες ευρέως στην καθημερινή ζωή. 

Η σχέση του Συλλόγου Ελλήνων Ολυ-
μπιονικών (ΣΕΟ) με τον ΠΟΙΑΘ και τη 
δυνατότητα που προσφέρει στους Έλληνες 
ολυμπιονίκες να κάνουν δωρεάν μαθήματα 
ιστιοπλοΐας. 

Ο ΣΕΟ στηρίζει τις προσπάθειες και πρωτο-
βουλίες που σχετίζονται με τον αθλητισμό, την 
παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό. Κάτω από 
αυτό το πρίσμα υποστηρίζει και το Διεθνές 
Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου - έναν ιστορικό ιστι-
οπλοϊκό αγώνα - που διοργανώνεται κάθε χρό-
νο από τον ΠΟΙΑΘ. Πρόκειται για διοργάνωση 
μεγάλου κύρους που περιλαμβάνει μία σειρά 
τριών ή τεσσάρων ιστιοδρομιών ανοικτής 
θαλάσσης, με αφετηρία ή και κατάληξη τον 
Φαληρικό Όρμο κατά κανόνα και ενδιάμεσους 
σταθμούς νησιά του Αιγαίου. 

Διοργανώνεται στην αρχή του καλοκαιριού μια 
εποχή που είναι ίσως η καλύτερη από άποψη και-
ρικών συνθηκών τόσο για την επιτυχία του αγώνα 
όσο και για την ευρύτερη προβολή του περιβάλλο-
ντος των γραφικών νησιών και της θάλασσάς μας. 

Δεδομένου του ότι το Ράλλυ Αιγαίου αποτελεί 
εξαιρετικό συνδυασμό απαιτητικής αθλητικής 
διοργάνωσης και μεγάλου αθλοτουριστικού γε-
γονότος άμεσα συνδεδεμένου με το περιβάλ-
λον και τη ναυτική μας παράδοση ως Έλληνες 
ολυμπιονίκες κάνουμε ότι μπορούμε για του 
αποδώσουμε προστιθέμενη αξία ενώπιων του 
κοινού. Το υποστηρίξουμε έμπρακτα με την 
αρωγή και τη συμμετοχή μας είτε ανήκουμε 
στον χώρο του αθλήματος είτε προερχόμαστε 
από άλλα αθλήματα όπως εγώ. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΠΟΙΑΘ αποφάσισε να παρέ-
χει δωρεάν την ναυτική εκπαίδευση στους Έλληνες 
ολυμπιονίκες, πράγμα για το οποίο ευχαριστούμε 
τον Όμιλο και τον πρόεδρό του κ. Μαραγκουδάκη. 

Πως πήρες την απόφαση να ασχοληθείς με 
την ιστιοπλοΐα;

Γενικά μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγ-
ματα, ειδικά όταν δεν σχετίζονται με το βασικό 
γνωστικό μου αντικείμενο το οποίο στον τομέα 
του αθλητισμού βρίσκεται στα αθλήματα της 
αναμέτρησης. Με την ιστιοπλοΐα αρχικά ήρθα σε 
επαφή διαμέσου της διοργάνωσης του Ράλλυ 
Αιγαίου και αποφάσισα να μάθω όλα όσα θα 
μου επιτρέψουν να συμμετέχω και εγώ σε αυτό. 

Στην πορεία διαπίστωσα ότι η ιστιοπλοΐα ανοι-
κτής θάλασσας δεν είναι απλώς ένα άθλημα 
αλλά τρόπος ζωής με πολλά πλεονεκτήματα 
όπως: η άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον, 
η έλλειψη ηλικιακών περιορισμών, η δυνατότητα 
να την ασκήσεις μαζί με τους φίλους σου (αφού 
δεν απαιτεί ειδικές σωματικές ικανότητες), 
μπορείς να ασχολείσαι και λίγο και πολύ (από 
μια μικρή βόλτα ως τον... γύρο του κόσμου) ενώ 
συνδυάζεται και με άλλες δραστηριότητες (όπως 
τουρισμό, κολύμπι, διασκέδαση κλπ).

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

Η ολυμπιονίκης της πάλης, Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, Βούλα 
Ζύγουρη, μίλησε για την εμπειρία της, όσα πήρε από τη σχολή, αλλά και για τη σχέση του Ομί-
λου με τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών. 



50 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Συνέντευξη στον: Μάνο Ν. Ρούδα
Φωτογραφίες: Βαγγέλης Φραγκούλης / ΠΟΙΑΘ / Posidonia Cup 2018

Controller & Quality Assurance Manager
G4S Telematix

Εύη Σχίμφλε 

συνέντευξη

Κυρία Σχίμφλε, πείτε μας με λίγα λόγια τι 
σημαίνει τηλεματική; 

Είναι ο κλάδος της τεχνολογίας που συνδυάζει 
την πληροφορική και την τηλεπικοινωνία. Με 
τον όρο τηλεματικές εφαρμογές εννοούμε όλες 
τις υπηρεσίες που μας προσφέρει η σύγχρονη 
τεχνολογία, μέσω των οποίων μπορούμε να απο-
στείλουμε και να λάβουμε πλήθος πληροφοριών.

Κάτω από την εμπορική διάσταση της ορολο-
γίας, η τηλεματική κερδίζει συνεχώς έδαφος 
στον σύγχρονο κόσμο επειδή προσφέρει τη 
δυνατότητα της απομακρυσμένης εποπτείας κι-
νούμενων στοιχείων με στόχο την αύξηση της 
ασφάλειας στον δρόμο & την ορθολογικότερη 
διαχείριση πόρων έτσι ώστε να επιτυγχάνονται 
οικονομίες κλίμακας και ανταγωνιστικά πλεο-
νεκτήματα για τη σύγχρονη επιχείρηση.

Πως η G4S Telematix υποστήριξε τεχνο-
λογικά κι εφέτος το Posidonia Cup, ένα 
τόσο σημαντικό ιστιοπλοϊκό γεγονός για 
την Ελληνική ναυτιλία; 

Η G4S Telematix μετρά 20 χρόνια εμπειρί-
ας στον χώρο των τηλεματικών εφαρμογών, 
υποστηρίζοντας 15.000 συστήματα τηλεματικής 
και προσφέροντας εξειδικευμένες εφαρμογές 
και υπηρεσίες στην Ευρώπη σχετικές με την 

αποτελεσματική διαχείριση απομακρυσμένων 
πόρων, την αύξηση της ασφάλειας ανθρώπων, 
εμπορευμάτων και πόρων καθ’ όλη τη μεταφορά 
τους από χώρα σε χώρα. Επιπλέον παρέχει συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες ανάλυσης και διαχείρι-
σης κινδύνου καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια 
στην εφοδιαστική αλυσίδα για τη μείωση του 
κινδύνου και τη θέσπιση προτύπων ασφαλείας 
για την αντιμετώπιση τωρινών και μελλοντικών 
κινδύνων έτσι ώστε να δρουν σε περιβάλλον 
υψηλής ασφάλειας προστατεύοντας τους εργα-
ζόμενούς και την ίδια τους την εταιρεία. 

Η συμμετοχή στο Posidionia Cup 2018, 
θεσμός για την παγκόσμια ναυτιλία, ήταν 
ιδιαίτερη τιμή για την G4S Telematix και φέτος, 
όπου ως υποστηρικτής τεχνολογίας χρησι-
μοποιήσαμε την τεχνολογία της τηλεματικής 
για να μεταδώσουμε ζωντανά διαδικτυακά τη 
διεξαγωγή του αγώνα σκαφών.

Εξοπλίσαμε τα σκάφη με προηγμένα δορυφο-
ρικά συστήματα τα οποία μετέδιδαν σε πραγμα-
τικό χρόνο το στίγμα τους σε μία πρωτοπορια-
κή εφαρμογή η οποία αποτύπωσε την πορεία, 
ταχύτητα και τη διαδρομή των σκαφών καθώς 
και σχετικές πληροφορίες των πληρωμάτων 
σε χάρτη και χάρη στην οποία όλοι οι φίλοι της 
ιστιοπλοΐας παρακολούθησαν μέσω κινητού ή 

υπολογιστή την αναμέτρηση των σκαφών.

Στις 20 Ιουλίου είναι και το Ράλλυ Αι-
γαίου. Η G4S Telematix θα υποστηρίξει 
τεχνολογικά και αυτό τον αγώνα, όπως και 
τις προηγούμενες χρονιές; 

Είναι δεδομένο πως θα συνεχίσουμε μία 
συνεργασία που μετρά πάνω από 15 χρόνια 
με τον ΠΟΙΑΘ τον οποίο θα συνεχίσουμε να 
υποστηρίζουμε τεχνολογικά στο Ράλλυ Αιγαίου, 
το οποίο πλέον αποτελεί παράδοση για τους 
φίλους της ιστιοπλοΐας και σημαντική διοργά-
νωση που προβάλλει την Ελλάδα ως θεσμό 
στην ιστιοπλοΐα, σε όλον τον κόσμο.

Θα είμαστε εκεί, προσφέροντας για μία ακόμη 
χρονιά τη μετάδοση των αγώνων διαδικτυακά 
μέσω συστημάτων τηλεματικής.

Πολλοί λένε ότι τα συστήματα τηλεματικής 
δεν είναι αξιόπιστα. Εσάς οι συσκευές σας 
τι ιδιαίτερο έχουν;

Η G4S Telematix συνεργάζεται με παγκοσμίως 
αναγνωρισμένους προμηθευτές τεχνολογίας 
τηλεματικής καθώς και τηλεπικοινωνιακών 
παρόχων, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα 
απόδοσης και χαμηλό ποσοστό αστοχίας.

Οι λύσεις που σχεδιάζουμε, δεδομένου ότι 
παρέχουν πρωτίστως υπηρεσίες ασφαλείας σε 
κινούμενα μέρη, πιστοποιούνται & υποστη-
ρίζονται συνεχώς από την εταιρεία μας έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται η 24ωρη απρόσκοπτη 
λειτουργία τους. 

Δυο διαφορετικά φορμάτ αγώνων πως 
γίνεται με την ίδια συσκευή και software; 
H δεν είναι το ίδιο;

Για κάθε έργο που πρέπει να υλοποιήσουμε 

«Στην G4S Telematix η προσήλωση μας στην ποιότητα, το μεράκι σε ότι κάνουμε και η επιθυμία να φέρνουμε 
αξία στους πελάτες μας αποτελεί αδιαμφισβήτητα το λόγο δραστηριοποίησης μας!»
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λαμβάνουμε υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες 
και απαιτήσεις αυτού. Για την εποπτεία και 
την απεικόνιση της πορείας των σκαφών στο 
Ράλλυ Αιγαίου, με δεδομένη τη μεγαλύτερη 
χρονική διάρκεια αυτών των αγώνων σε σχέση 
με το Posidonia Cup,θα εξοπλίσουμε τα σκάφη 
με δορυφορικά συστήματα των οποίων οι 
μπαταρίες έχουν μεγαλύτερη αυτονομία ζωής 
έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη 
μετάδοση των αναμετρήσεων των σκαφών, 
καθ’ όλη τη διοργάνωση. 

Πέραν από την παρακολούθηση σε real time 
ιστιοπλοϊκών αγώνων που αλλού μπορεί να 
βρει εφαρμογή η τηλεματική στα σκάφη;

Οι εταιρείες που νοικιάζουν σκάφη αναψυχής 
καθώς και ιδιοκτήτες σκαφών, ανησυχούν για 
την ασφάλεια των επιβαινόντων στο σκάφος 
καθώς και για την προστασία του ίδιου του σκά-
φους από κλοπή ή άλλη κακόβουλη απόπειρα.

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της τηλε-
ματικής, σε συνδυασμό με το 24ωρο Κέντρο 
Ελέγχου μας, μπορούμε μόλις λάβουμε σήματα 
απόπειρας κλοπής ,άλλης κακόβουλης ενέρ-
γειας, ή σήμα για βοήθεια στη θάλασσα, να 
εντοπίσουμε άμεσα το σκάφος και να ειδοποι-
ήσουμε τις αρμόδιες αρχές και τους ιδιοκτήτες 
για τη λήψη άμεσων μέτρων. Ταυτόχρονα οι ιδι-
οκτήτες έχουν τη δυνατότητα διαρκούς εποπτεί-
ας των σκαφών τους, απομακρυσμένα, μέσω 
εφαρμογών είτε από το κινητό τους τηλέφωνο 
είτε από tablet ή υπολογιστή γενικότερα.

Και εκτός θάλασσας; 

Κάθε ένα λεπτό κλέβεται ένα αυτοκίνητο. Η στα-
τιστική αυτή από μόνη της απαιτεί λύσεις που 
να καθιστούν την κλοπή του περιουσιακού μας 
στοιχείου τουλάχιστον δύσκολη έως ανέφικτη.

Δημιουργήσαμε μία υπηρεσία με τη βοήθεια 
της τηλεματικής, όπου το σύστημα τηλεματικής 
αντιλαμβάνεται από μόνο του μία κακόβουλη 
ενέργεια και μπλοκάρει αυτόματα τον κινητήρα 
του αυτοκινήτου.

Παράλληλα ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει τη 
δυνατότητα να είναι συνεχώς συνδεδεμένος 
από απόσταση με το όχημα μέσω του κινητού 
του τηλεφώνου, να βλέπει που βρίσκεται, να 
λαμβάνει ειδοποιήσεις κακόβουλης ενέργειας 
και με τη βοήθεια του 24ωρου Κέντρου Ελέγ-
χου μας να εξασφαλίζει την προστασία αφενός 
του ίδιου όσο και του αυτοκινήτου του. 

Τι διαφορά έχουν εφαρμογές που διατίθε-
νται δωρεάν σε σχέση με τη δική σας;

Κάθε υπηρεσία που προσφέρεται από την 
εταιρία G4S Telematix προϋποθέτει την υψηλή 
ποιότητα, την άμεση ανταπόκριση και την υπο-
στήριξη προς τον πελάτη.

 Έχοντας αυτό τον στόχο ως γνώμονα, πραγμα-
τοποιούμε συνεχώς ελέγχους για την πιστοποί-
ηση της καλής λειτουργίας των συστημάτων και 
εφαρμογών μας, έτσι ώστε να διασφαλίζουμε 
την άμεση ανταπόκριση του 24ωρου Κέντρου 

Ελέγχου μας σε οποιοδήποτε περιστατικό 
άμεσης ανάγκης.

Παράλληλα οι υποδομές που φιλοξενούνται οι 
εφαρμογές μας είναι υψηλών προδιαγραφών 
ακολουθώντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές 
διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία των 
συστημάτων. Το επίπεδο ποιότητας και καινοτο-
μίας είναι αυτό που μας διαφοροποιεί από άλλες 
λύσεις που βρίσκονται σήμερα στην αγορά.

Πιστεύετε ότι το 24ωρο Κέντρο λήψης 
σημάτων συμπληρώνει την τηλεματική;

Μέλημα της εταιρείας μας δεν είναι μόνο η 
αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών μας 
αλλά και τα ενδεδειγμένα μέτρα που λαμβάνου-
με ώστε να προλάβουμε αστάθμητους παράγο-
ντες. Με σαφή προσανατολισμό στην παροχή 
ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας προς 
τους πελάτες μας, η G4S Telematix διαθέτει 
ένα σύγχρονο 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων 
και Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας. 

Το έμπειρο προσωπικό προβαίνει στην 
ειδοποίηση των Αρμοδίων Αρχών και όποιων 
άλλων προσώπων πρέπει να ειδοποιηθούν 
ενώ παράλληλα παρέχει, όπου προβλέπεται, 
τις πρώτες συμβουλές ή και οδηγίες για την 
αντιμετώπιση οποιουδήποτε κινδύνου.

Θεωρούμε ότι το 24ωρο κέντρο Λήψης σημά-
των είναι αναπόσπαστα κομμάτι των παρεχό-
μενων υπηρεσιών μας, δίνοντας πραγματική 
αξία στην τεχνολογία της τηλεματικής.

Η κουλτούρα ασφαλείας της G4S βρίσκει 
εφαρμογή στην τηλεματική;

H G4S είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος φορέ-
ας παροχής λύσεων ασφαλείας με δραστηριό-
τητες σε περισσότερες από 90 χώρες με κύριο 
μέλημα της τη δημιουργία ενός ασφαλούς 
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει και επιχειρεί 
ο σύγχρονος άνθρωπος. 

Στο πλαίσιο αυτό, η G4S Telematix δημιουργεί 
ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου χρησιμοποιώ-
ντας εφαρμογές τηλεματικής παρέχει ολοκλη-
ρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας σε ανθρώπους 
και πάγια εν κινήσει.

Έχουν εξελιχθεί οι συσκευές σας και το 
software όλα αυτά τα χρόνια;

Η εξέλιξη της τηλεματικής είναι ραγδαία και συ-
νεχής. Λαμβάνουμε μέρος σε πολλά ευρωπαϊ-
κά ερευνητικά προγράμματα και έργα με σκοπό 
να αξιοποιούμε με τον καλύτερο και ορθολο-
γικότερο τρόπο το πλήθος των πληροφοριών 
που παράγει η τεχνολογία αυτή «big data». 

Η συνεχής αυτή εξέλιξη μας βοηθά να εξε-
λίσσουμε με τη σειρά μας τις υπηρεσίες που 
παρέχουμε στους πελάτες μας προσπαθώντας 
να καλύπτουμε συνεχώς τις αυξανόμενες και πο-
λυπλοκότερες ανάγκες του σύγχρονου κόσμου.

Εκτός από τις υπηρεσίες που έχουμε γνω-
ρίσει μέσα από την υποστήριξη του Ράλλυ 
Αιγαίου και του Posidonia Cup, η G4S 
Telematix διαθέτει κι άλλα προϊόντα και 
υπηρεσίες για την Ελληνική αγορά;

Δεδομένου ότι η φιλοσοφία μας είναι η 
προσήλωση στην ποιότητα αλλά και κυρίως 
να προσφέρουμε υπηρεσίες που δίνουν αξία 
στους πελάτες μας, αυτό μας οδήγησε μετά 
από σειρά ερευνών και καταγραφής αναγκών, 
στη δημιουργία μιας πρωτοποριακής εφαρμο-
γής προσωπικής ασφάλειας, το G4S WithU, για 
τους χρήστες smart phones. 

Το G4S WithU αποτελεί μια ολοκληρωμένη 
πρωτοποριακή εφαρμογή προσωπικής ασφά-
λειας η οποία απευθύνεται στον σύγχρονο 
άνθρωπο, που ενδιαφέρεται για τα αγαπημένα 
του πρόσωπα, φίλους καθώς και για τους 
συναδέλφους του. Η εφαρμογή αυτή, η οποία 
ήδη διατίθεται στα stores, σε βοηθά να είσαι 
σε επαφή με τους δικούς σου ανθρώπους ανά 
πάσα στιγμή, καθώς επίσης ειδοποιεί άμεσα αν 
εσύ, κάποιος φίλος σου ή και συνάδελφός σου 
βρίσκεται σε κίνδυνο. 

Σε συνδυασμό με τις 24ωρες υπηρεσίες 
ασφαλείας μέσω του Κέντρου Ελέγχου μας, 
το G4S WithU αποτελεί μία καινοτομία για την 
ενίσχυση της ασφάλειας των ανθρώπων που 
ζουν και δραστηριοποιούνται σε ένα περι-
βάλλον που σε κάποιες περιπτώσεις χρήζει 
άμεσης βοήθειας.



52 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

άρθρο Κείμενο: Μαριάννα Χαλκιά (Άρθρο του Jamey Bergman για το "Yachting and Boating World")
Φωτογραφίες: Ainhoa Sanchez / Volvo Ocean Race, Flip Nicklin / Minden Pictures / National Georgaphic Creative

Ιστιοπλοΐα και Περιβάλλον 

Διαβάστε τον οδηγό μας και 
θα δείτε πως, κάθε φορά που 
βγάζετε το σκάφος σας, μερι-
κές μικρές αλλαγές μπορούν 
να κάνουν μεγάλη διαφορά 
και να συμβάλλουν στην προ-
στασία του περιβάλλοντος. 

Οι περισσότεροι ιστιοπλόοι γνωρίζουμε πολύ 
καλά τα πλεονεκτήματα αλλά και την χαρά 
που παίρνουμε από το περιβάλλον που μας 
περικλείει. Είτε βουτώντας σε κρυστάλλινα 
νερά είτε παρακολουθώντας την άγρια φύση 
σε μια ήρεμη σπηλιά, σαν σύνολο είμαστε 
πολύ προνομιούχοι που έχουμε πρόσβαση σε 
μερικά από τα πλέον εντυπωσιακά θαλάσσια 

και ηπειρωτικά τοπία. 

Αλλά μαζί με το πλεονέκτημα έρχεται και η 
υπευθυνότητα - να διασφαλίσουμε ότι αυτά 
τα μέρη θα παραμείνουν καθαρά, ατόφια, 
τόσο για μας που θέλουμε να εξακολουθή-
σουμε να τα απολαμβάνουμε αλλά και για 
να διατηρήσουμε αυτήν την όμορφη άγρια 
φύση και ζωή που θεωρούμε σπίτι μας. 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διατήρησης 
Ειδικών Θαλασσίων Περιοχών του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, η ιστιοπλοΐα παίζει ένα πολύ 
σημαντικό ρόλο πάνω στη θαλάσσια ζωή 
περισσότερο από άλλα είδη ψυχαγωγίας γιατί 
είναι ευρέως διαδεδομένη και λαμβάνει χώρα 
όλο τον χρόνο. 

Από το πετρέλαιο στη θάλασσα μέχρι τα 
πλαστικά, οι κίνδυνοι από τις επιπτώσεις της 
ιστιοπλοΐας στον κόσμο είναι πολύ μεγάλοι. 

Οπότε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε 

τον χώρο και τη ζωή που τόσο αγαπούμε από 
αυτούς τους κινδύνους;

Ευτυχώς υπάρχουν μερικά βήματα που 
μπορούμε να κάνουμε για να προστατέψουμε 
τον μόνο πλανήτη που έχουμε. Και αυτά τα 
βήματα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (World 
Sailing) έχει συγκροτήσει μερικές οδηγίες 

απολαμβάνουμε το αγαπημένο μας άθλημα με σεβασμό στη φύση
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για την κατάρτιση των ιστιοπλόων και τη 
διασφάλιση ότι το άθλημά μας δεν θα αφήνει 
κανένα αρνητικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. 

Τα βήματα του Κώδικα της Φιλικής προς 

το Περιβάλλον Συμπεριφοράς αποτελούν 
μια σωστή περιβαλλοντική στάση για κάθε 
ιστιοπλόο. 

Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση 
και Ανακύκλωση 
Το έχουμε ξανακούσει πολλές φορές αλλά η 
παλιά ρήση εξακολουθεί να ισχύει: όσο πιο 
πολύ επαναχρησιμοποιείς τόσο λιγότερο χρη-
σιμοποιείς, και όσο περισσότερο ανακυκλώ-
νεις τόσο το καλύτερο για όλους.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να 
κάνουμε τα εξής: 

•	 Να περιορίσουμε τις συσκευασίες:  
 Παντού πλαστικά σακουλάκια και πλαστικές  
 μεμβράνες που καταλήγουν στο νερό –  
 ας μην μπαίνουμε στον πειρασμό να  
 παίρνουμε μερίδες φαγητού που απαιτούν  
 συσκευασία. Ας αγοράζουμε ολόκληρες  
 συσκευασίες ή αν είναι απαραίτητο να  
 χρησιμοποιήσουμε πλαστικά, ας τα απο 
 μακρύνουμε στον κατάλληλο κάδο πριν να  
 μπούμε στο σκάφος. 

•	 Ας επαναχρησιμοποιούμε ότι μπορούμε:  
 Οι ιστιοπλόοι είμαστε σίγουρα ένα πολύ  
 εφευρετικό είδος οπότε ας βάλουμε τη  
 δημιουργικότητά μας σε πράξη: Ξαναγεμί- 
 ζουμε το πλαστικό μας μπουκάλι αντί να το  
 συρρικνώνουμε! ή ακόμη καλύτερα να  
 χρησιμοποιούμε ένα επαναχρησιμοποιού- 
 μενο σκεύος. 

•	 Ανακυκλώνουμε, ανακυκλώνουμε,  
 ανακυκλώνουμε! Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ  
 έχουν συγκριτικά μεγάλο βαθμό ανακύ- 
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 κλωσης και είναι εύκολο να βρεθούν οι  
 αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Οπότε ας τις  
 εκμεταλλευτούμε. Και αν η χώρα που  
 επισκεπτόμαστε δεν έχει προσβάσιμες ή  
 διαθέσιμες εγκαταστάσεις για τους  
 ιστιοπλόους, ας πάρουμε την πρωτοβουλία  
 να ζητήσουμε από τον όμιλο να αρχίσει την  
 ανακύκλωση. 

•	 Να θυμόμαστε τον χρυσό κανόνα: ΠΟΤΕ!  
 ΠΟΤΕ! ΠΟΤΕ! δεν πετάμε κανένα σκου- 
 πίδι στη θάλασσα! Τα σκουπίδια σκοτώ- 
 νουν τη θαλάσσια ζωή και ιδιαίτερα το  
 πλαστικό είναι ο μεγάλος ένοχος. Οπότε τα  
 κρατάμε στο σκάφος μέχρι να μπορέσουμε  
 να τα απομακρύνουμε σωστά. 

τουαλέτα, τουαλέτα, παρακά-
μπτουμε την τουαλέτα…
Τα ακατέργαστα λύματα είναι γεμάτα βακτήρια 
και ιούς. Είναι επιβλαβή για το περιβάλλον, 
είναι επιβλαβή για τους ανθρώπους. Το κολύ-
μπι σε μολυσμένα από λύματα νερά μπορεί να 
προκαλέσει γαστρεντερίτιδα, και να αναπνευ-
στικές, και ωτορινολαρυγγικές λοιμώξεις. Και 
η φιλτραρισμένη τροφοδοσία οστρακοειδών 
που ρίχνουν στα λύματα μπορεί να προκα-
λέσει τροφική δηλητηρίαση. Ακολουθούν 
μερικές συμβουλές για να διατηρήσουμε τις 
θάλασσες καθαρές και γεμάτες υγεία: 

•	 Όσο μπορούμε, χρησιμοποιούμε τις του- 
 αλέτες στη στεριά: Όταν έχουμε την επι- 
 λογή, αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε την  
 τουαλέτα στο σκάφος και κατευθυνόμαστε  
 στη στεριά. Οι στεριανές τουαλέτες πιθα- 
 νόν είναι συνδεδεμένες με κάποιο αποχε- 
 τευτικό δίκτυο που σημαίνει ότι τα λύματα  
 θα ακολουθήσουν τη σωστή διαδικασία και  
 πορεία.

•	 Χρησιμοποιούμε ένα δοχείο (κάποια δε- 
 ξαμενή) αποθήκευσης: Τα λύματα θα  
 πρέπει να συγκεντρώνονται σ ένα δοχείο  
 αποθήκευσης οπότε εάν δεν έχουμε ήδη,  
 καλό είναι να προμηθευτούμε ένα. 

•	 	Η πλειοψηφία των σκαφών έχουν τη δυνα- 
 τότητα να αδειάζουν τις δεξαμενές αποθή- 
 κευσης σε αντίστοιχα δοχεία στη στεριά εάν  
 το δικό μας σκάφος δεν έχει ή δεν υπάρχουν  
 κοντά εγκαταστάσεις υπάρχουν φορητές  
 τουαλέτες που μας επιτρέπουν να τις αδειά- 
 σουμε μεταφέροντας τις στο κατάλληλο  
 μέρος για την απομάκρυνση τους. Οπότε ας  
 επενδύσουμε σε μία παρόμοια. 

•	 Εάν παρόλα αυτά πρέπει να αδειάσουμε  
 το δοχείο, ας το κάνουμε τουλάχιστον  
 3 μίλια μακριά από την ακτή. Ας κάνουμε  
 κάθε δυνατή προσπάθεια να μην ρίχνουμε  
 τα λύματα στη θάλασσα αλλά εάν πρέπει  
 να το κάνουμε ας βεβαιωθούμε ότι δεν το  
 κάνουμε κοντά σε ακτή ούτε σε ευαίσθη- 
 τους περιβαλλοντικά οικότοπους. Η εκκέ- 
 νωση λυμάτων μπορεί να φέρει αρνητικές  
 επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή, ειδικά στις  

 εκβολές ποταμών, στους όρμους και κόλ- 
 πους όπου θα επιφέρουν μείωση της δια- 
 θεσιμότητας του οξυγόνου μέσω της διαδι- 
 κασία του ευτροφισμού που είναι η υπερ- 
 βολική αύξηση των άλγεων και άλλης φυτι- 
 κής ζωής 

ΟΙ κίνδυνοι του πετρελαίου
Όλοι γνωρίζουμε για τις καταστροφικές επι-
πτώσεις των πετρελαιοκηλίδων πάνω στη θα-
λάσσια ζωή και στους οικότοπους των ακτών.

Προκαλούν τεράστια ζημιά στην άγρια 
φύση και στο θαλάσσιο περιβάλλον αλλά 
θα σας φανεί περίεργο ότι μόνο το 12 τοις 
εκατό του πετρελαίου που κυκλοφορεί 
στους ωκεανούς, τις λίμνες και τα ποτάμια 
προέρχεται από πετρελαιοκηλίδες – το 
υπόλοιπο προέρχεται από άλλες πηγές, 
μικρότερες! 

Ακολουθούν μερικές προτάσεις για να περι-
ορίσουμε το πετρέλαιο από τους θαλάσσιους 
δρόμους μας: 

•	 Να κάνουμε συντήρηση: Η καλή συντήρη- 
 ση της μηχανής σας θα αποτρέψει διαρροές  
 πετρελαίου και καυσίμων που βλάπτουν το  
 περιβάλλον. 

•	 Απορρόφηση: Να βάζουμε ένα απορροφη- 
 τικό πανί στις σεντίνες για να τραβήξει κάθε  
 λάδι ή πετρέλαιο και μετά το απομακρύνου- 
 με στο ειδικά διαμορφωμένο καθορισμένο  
 μέρος.

•	 Να είμαστε προσεκτικοί! Όταν ανεφοδιά- 
 ζουμε το σκάφος ή προσθέτουμε λάδι να  
 προσέχουμε να μην πέσει στο νερό ούτε  
 καύσιμο ούτε λάδι. Χρησιμοποιώντας χωνί  
 και απορροφητικά υλικά θα αποφύγουμε τις  
 δυσάρεστες διαρροές 

•	 Καθαριότητα: Όταν το σκάφος μας απαιτεί  
 πλύσιμο ή συντήρηση, επιλέγουμε φιλικά  
 προς το περιβάλλον προϊόντα αντί για τα  
 σκληρά χημικά καθαριστικά του εμπορίου.

Προστατεύουμε τα θαλάσσια ζώα 
(και τον εαυτό μας) από τα αντιρ-
ρυπαντικά 
Οι αντιρρυπαντικές μπογιές (μουράβια) είναι 
ταυτόχρονα ένα καλό και καλό στοιχείο για το 
περιβάλλον. Η αντιρρυπαντική μπογιά - που 
προστατεύει το σκάφος από τον αποικισμό 
μικροοργανισμών με μικροοργανισμούς – 
ουσιαστικά βασίζεται σε βιοκτόνα, συνήθως 
τοξικά που δηλητηριάζουν τους μικροοργανι-
σμούς που προσπαθούν να βρουν καταφύγιο 
στο κέλυφος του σκάφους. 

Ενώ αυτός ο τρόπος φαίνεται αρκετά σκληρός 
απέναντι σε μια μορφή ζωής, τα πλεονεκτήμα-
τα, είναι περισσότερα από τα μειονεκτήματα. 
Αυτή η πρακτική συμβάλλει στο να εμποδίζει 
την μεταφορά επεμβατικών και καταστροφικών 

ειδών ανάμεσα σε διαφορετικά περιβάλλοντα 
και επίσης μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα των 
καυσίμων του σκάφους. Αλλά η μπογιά πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί με μεγάλη προσοχή. 

Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές συμβουλές:

•	 Μαζεύουμε και κρατούμε: Μαζεύουμε ότι  
 ξύνουμε και αφαιρούμε από το σκάφος και  
 τα τοποθετούμε κατάλληλα στη στεριά απο- 
 μακρύνοντας τα από κάθε ευαίσθητο περι- 
 βάλλον. Οι αντιρρυπαντικές τοξίνες και τα  
 βαρέα μέταλλα είναι πολύ μεγάλη πηγή μό- 
 λυνσης στον θαλάσσιο βυθό γιατί αυτές οι  
 τοξίνες εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα. 

•	 Προστατευόμαστε! Αυτά τα επιβλαβή στοι- 
 χεία δεν βλάπτουν μόνο τη θαλάσσια ζωή  
 αλλά και εμάς. Πρέπει να λαμβάνουμε πολύ  
 προσεκτικά μέτρα προστασίας των ματιών  
 μας, του δέρματός μας και των αναπνευστι- 
 κών διόδων από αυτά τα υλικά.

Δείχνουμε σεβασμό 
Ίσως	η	πλέον	απλή	συμβουλή	που	ένας	ιστι-
οπλόος χρειάζεται να έχει στον νου του για 
να έχει μία φιλική προς το περιβάλλον στάση 
είναι σεβασμός. 

Εκτός από την προσοχή στις διαρροές 
και τις τοξικές ουσίες και τα λύματα είναι 
σημαντικό να έχει κανείς στον νου του 
ότι η θαλάσσια ζωή είναι ευαίσθητη στην 
παρουσία μας.

Όταν κάνουμε κάποια προσπάθεια να μην 
παρενοχλούμε ενώ απολαμβάνουμε τη φύση, 
τη θάλασσα, θα σώσουμε τους μικρούς 
θαλάσσιους φίλους μας από πολύ σημαντικές 
ενοχλήσεις. 

•	 Δίνουμε χώρο: Τιμονεύουμε με προσοχή  
 όταν είμαστε κοντά σε θαλάσσια όντα, κρα- 
 τάμε αποστάσεις ασφαλείας, δεν τα αγγί- 
 ζουμε και δεν τα πλησιάζουμε απότομα. 

•	 ΔΕΝ βγαίνουμε από την πορεία μας: Να  
 κινείτε τα σκάφη μας προς και από κάποιο  
 μέρος με προσοχή αποφεύγοντας να κατα- 
 στρέψουμε ή να τραυματίσουμε ευαίσθη- 
 τους οικότοπους.

•	 Αγκυροβολούμε μακριά: Ρίχνουμε άγκυ- 
 ρα όσο πιο μακριά μπορούμε από υφάλους,  
 ξέρες και αποφεύγουμε να ξεσέρνουμε την  
 άγκυρα ή να βγαίνουμε σε παραλία γιατί  
 αυτή η πρακτική κάνει μεγάλη ζημιά σε  
 ευαίσθητες περιοχές.

•	 Όταν έχουμε αμφιβολία, το ξεπλένουμε:  
 Όταν το σκάφος μας κινείται από μέρος  
 σε μέρος, βεβαιωνόμαστε ότι το ξεπλένου- 
 με ώστε να απομακρύνουμε κάθε ανεπιθύ- 
 μητο 'αναβάτη' ο οποίος μπορεί να προ- 
 καλέσει σοβαρή ζημιά σε άλλη περιοχή  
 όπου δεν ανήκει. Όταν αφήνουμε ένα  
 αγκυροβόλιο, βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε  
 ξεπλύνει την άγκυρα, αλυσίδα σκοινιά. 
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Κείμενο: Δρ. Γεώργιος Κρεκούκιας*

Η σκολίωση είναι μια παρα-
μόρφωση της σπονδυλικής 
στήλης και στις 3 διαστάσεις 
του χώρου που συνήθως 
ξεκινά λίγο πριν την εφηβεία 
(περίπου 10 ετών). Μπορεί 
όμως να εμφανιστεί και από 
τη βρεφική ηλικία και είναι πε-
ρισσότερο συχνή στα κορίτσια. 

Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις σκο-
λίωσης τα αίτια είναι άγνωστα (ιδιοπαθής), 
καταστάσεις όπως εγκεφαλική παράλυση και 
μυοδυστροφία μπορεί να ενέχονται. Στους 
ενήλικες μπορεί να συμβεί ως αποτέλεσμα 
σπονδυλικού εκφυλισμού, λήψης αντιαλγικής 
θέσης και οστεοπόρωσης.

Συνήθως η σκολίωση είναι έως μέτρια (μέχρι 
20°), σε κάποιες περιπτώσεις όμως η παρα-
μόρφωση επιδεινώνεται με την ανάπτυξη του 
σκελετού. Τα παιδιά που έχουν ήπια σκολίω-
ση παρακολουθούνται συχνά, συνήθως με 
ακτινογραφίες (για μέτρηση της γωνίας Cobb 
που είναι δείκτης της σκολίωσης), για να αξιο-
λογηθεί αν η παραμόρφωση επιδεινώνεται. 

Πως αναγνωρίζετε τη σκολίωση

Σε όρθια θέση

 

Από θέσης κάμψης κορμού

Πότε να επισκεφθείτε ιατρό

Πηγαίνετε στο γιατρό σας αν παρατηρήσετε 
σημάδια ή συμπτώματα της σκολίωσης στο 
παιδί σας. Ήπιες καμπύλες, ωστόσο, μπορεί 
να αναπτυχθούν χωρίς ο γονέας ή το παιδί 
να το αντιληφθούν επειδή εμφανίζονται 
σταδιακά και συνήθως δεν προκαλούν πόνο. 
Περιστασιακά, καθηγητές, φίλοι ή και συμπαί-
κτες σε κάποιο άθλημα, είναι οι πρώτοι που 
παρατηρούν τη σκολίωση ενός παιδιού. 

Επιπλοκές

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι με σκολίωση 
έχουν μια ήπια μορφή της διαταραχής, σκο-
λίωση μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει 
επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένων των:

•	 Δυσλειτουργία καρδιάς και πνευμόνων.  
 Σε σοβαρής μορφής σκολίωση, ο θώρα- 
 κας πιέζει την καρδιά και τους πνεύμονες  
 με συνέπεια τη διαταραχή της σωστής  
 καρδιακής και αναπνευστικής λειτουργίας.

•	 Προβλήματα στη μέση. Ενήλικες που  
 έχουν σκολίωση είναι πιθανότερο να υπο- 
 φέρουν από ενοχλήσεις χαμηλά στη μέση. 

•	 Εμφάνιση. Κατά την επιδείνωση της  
 σκολίωσης, μπορεί να προκληθούν ορατές  
 αλλαγές όπως αυτές στις προηγούμενες  
 εικόνες. Ως αποτέλεσμα, συχνά οι ασθε- 
 νείς αισθάνονται άβολα με την εμφάνιση  
 τους.

Θεραπεία της σκολίωσης

Η θεραπεία της σκολίωσης γίνεται με βάση 
τη σοβαρότητα της καμπύλης και τις πιθανό-
τητες της να επιδεινωθεί. Ορισμένοι τύποι 
της σκολίωσης έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα 
επιδείνωσης, συνεπώς το είδος της σκολίω-
σης βοηθά στο να καθοριστεί η κατάλληλη 
θεραπεία. Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες 
της θεραπείας: παρατήρηση και άσκηση, 
χρήση κηδεμόνα και εξειδικευμένης άσκησης 
και χειρουργική επέμβαση. 

Η νεανική ιδιοπαθής σκολίωση έχει τη μεγα-

Σκολίωση Σπονδυλική Στήλης 
– τι να γνωρίζετε – 

ιατρικό

Κεφαλή με κλίση

Γοφοί με κλίση

Ωμοπλάτες που 
προεξέχουν από 
τη μια πλευρά

Ώμοι με διαφορά 
ύψους 

Σπονδυλική 
στήλη με κλίση

Διαφορά στη 
απόσταση των 
χεριών από τον 
κορμό

Προεξοχή στα 
πλευρά

Προεξοχή στη 
μέση
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* Δρ. Γεώργιος Κρεκούκιας, Φυσικοθεραπευτής, Εξειδικευμένος σε τεχνικές Manual Therapy και αποκατάστασης σκολίωσης 
με τη μέθοδο Schroth, Υπεύθυνος Προγράμματος Φυσικοθεραπείας University of East London – Μητροπολιτικό Κολλέγιο.

λύτερη πιθανότητα να επιδεινωθεί. Συνήθως 
η χρήση κηδεμόνα και άσκησης είναι ενδε-
δειγμένα σε γωνίες Cobb 20° και περισσότε-
ρο. Ο κηδεμόνας πρέπει να χρησιμοποιείται 
18-20 ώρες ανά ημέρα και άσκηση μπορεί να 
γίνει φορώντας τον. 

 

Κηδεμόνες σκολίωσης.

Οι ασκήσεις από μόνες τους ή σε συνδυ-
ασμό με τον κηδεμόνα, έχουν αποδειχθεί 
σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση της 
σκολίωσης. Στόχος τους είναι η διόρθωσης 
των κυρτωμάτων, η διάταση βραχυσμένων 
δομών και ενδυνάμωση των αδύναμων μυών. 
Επίσης ο εξειδικευμένος φυσικοθεραπευτής, 
δίνει συμβουλές σχετικά με τη στάση και 
τις καθημερινές δραστηριότητες ώστε να 
μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της 
θεραπείας.

 

Παράδειγμα ασκήσεων σκολίωσης τύπου 
Schroth

Κάθε πρόγραμμα ασκήσεων είναι εξατομι-
κευμένο και τροποποιείται ανάλογα με την 
εξέλιξη της πάθησης. 

Η χειρουργική αντιμετώπιση χρειάζεται σε 
βαριές μορφές σκολίωσης και περιλαμβάνει 
διόρθωση των κυρτωμάτων με τη χρήση της 
σπονδυλοδεσίας. Υπάρχουν πολλοί διαφορε-
τικοί τρόποι για έναν χειρούργο για να εκτε-
λέσει τη χειρουργική επέμβαση της σπονδυ-
λοδεσίας. Συνήθως κάποιος νεαρός ασθενής 
θα χρειαστεί να λείψει περίπου 6 εβδομάδες 
από το σχολείο, μετά από μια τέτοια επέμ-
βαση και ο χρόνος αποκατάστασης διαφέρει 
από άνθρωπο σε άνθρωπο. 

Οι πρόοδοι στη χειρουργική θα οδηγήσουν σε 
λιγότερο επεμβατικές χειρουργικές μεθόδους 
που έχουν λιγότερο πόνο και μικρότερες 
περιόδους αποκατάστασης.

 

Χειρουργική αντιμετώπιση σκολίωσης με 
τη χρήση σπονδυλοδεσίας

Ποία η πρόγνωση της σκολίωσης

Η επίσκεψη στον παιδίατρο ή τον ορθοπεδικό 
βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση πολλών πε-
ριπτώσεων σκολίωσης. Αυτό επιτρέπει στους 
ανθρώπους να υποβάλλονται σε θεραπεία 
με συντηρητικό τρόπο (άσκηση, κηδεμόνες) 
και να αποφεύγουν την ανάγκη χειρουργικής 
επέμβασης στις περισσότερες περιπτώσεις. 
Οι περισσότεροι άνθρωποι με σκολίωση 
μπορούν να ζήσουν πλήρη, παραγωγική και 
φυσιολογική ζωή με ένα σχετικά κανονικό 
προσδόκιμο ζωής. Τα άτομα με σκολίωση εί-
ναι σε θέση να μείνουν έγκυες και αποκτούν 
παιδιά χωρίς αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών, 
έχουν όμως αυξημένο κίνδυνο για οσφυαλγία 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Γενικά, 
καθώς αυξάνεται ο βαθμός καμπυλότητας της 
σπονδυλικής στήλης, η πρόγνωση επιδει-
νώνεται. Όπως στις περισσότερες παθήσεις, 
η έγκαιρη διάγνωση οδηγεί στην καλύτερη 
πρόγνωση.
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Την αυγή ένας ασθενικός βοριάς φυσά στη 
Μυτιλήνη. Το φως έρχεται να ζωντανέψει 
χρώματα και αποχρώσεις στο νερό, στον ου-
ρανό, στα πλεούμενα, στα κτίρια, στα δένδρα, 
στα αυτοκίνητα που αρχίζουν να κυκλοφορούν, 
στα ρούχα των ανθρώπων… Ένας περίπατος 
στην προκυμαία και τον δημοτικό κήπο κι απο-
χαιρετούμε τη Μυτιλήνη.

Κατά τις 10 π.μ. σαλπάρουμε για Χίο.  
Το βοριαδάκι εξακολουθεί να είναι άτονο, αλλά 
το έχουμε πρύμα κι εξ’ άλλου η απόσταση για 
τη Χίο είναι σχετικά μικρή.

Μόλις έχουμε ανοιχτεί ανοίγεται από τον 
προλιμένα κι ένα λευκό ποστάλι, που μας 
προσπερνά ήρεμο και μεγαλόπρεπο. Παρα-
πλέουμε την ανατολική ακτή, προς τον κάβο 
της Αγρελιάς, που οι αρχαίοι ονόμαζαν Μαλέα 
Άκρα. Ήρεμη θάλασσα, άνεμος ελαφρός. Με 
μεγάλη τζένοα μετά βίας, κάποιες στιγμές, 
ξεπερνούμε τους 3,5 κόμβους. Κανένα πρό-
βλημα, ώρα να δοκιμάσουμε τα κρύα – κρύα 
λεσβιακά σύκα που έχουμε προμηθευτεί.

Μετά την Αγρελιά πορεία 220ο για το στενό 
Αγνούσας – Χίου. Αριστερά μας ο κόλπος του 
Τσανταρλή και δεξιά μας ανοιχτό, καταγάλανο 
το Αιγαίο.

Ξαφνικά, μέσα στο ήρεμο θαλασσινό νερό κά-
ποιες σκιές κινούνται. Ένα κοπάδι δελφίνια μας 
τριγυρίζουν κι αρχίζουν έναν ιδιόμορφο χορό: 
άλλα περνούν με γεωμετρικές καμπύλες κάτω 
από το σκάφος, για να βρεθούν εναλλάξ από 
τη μια και την άλλη πλευρά, άλλα εκτοξεύονται 
έξω από το νερό, άλλα προχωρούν μπροστά 
απ’ την πλώρη. Μια όμορφη παράσταση όλο 
ζωντάνια. Δεν μπορείς παρά να πεισθείς ότι τα 
πλάσματα αυτά είναι χαρούμενα και ευτυχισμέ-
να, γιατί αγαπούν τη ζωή και όχι μόνο θέλουν 
να εκδηλώσουν τη χαρά τους παίζοντας, αλλά 
να μοιραστούν αυτή τη χαρά μαζί μας. Για  
αυτά τα πλάσματα δεν μπορείς παρά να νοιώ-
θεις αγάπη.

Τα δελφίνια αποτέλεσαν ανέκαθεν για τον 
άνθρωπο ιδιαιτέρως αγαπητά όντα. Οι 
αρχαίοι Έλληνες τα θεωρούσαν σύμβολα του 
Ποσειδώνα αλλά και του Απόλλωνα – Ήλιου. 
Τα απεικόνιζαν σε αγγεία και νομίσματα, τα 
παρουσίαζαν γλυπτά στις διακοσμήσεις δη-

μοσίων χώρων και σταδίων, τα ανέφεραν σε 
ποιήματα, όπως ο Πίνδαρος και ο Στησίχορος, 
τα έκαναν μέρος χαριτωμένων μύθων. Αναφέ-
ραμε τον μύθο της σωτηρίας από τα δελφίνια 
του κιθαρωδού Αρίωνα. Ένας άλλος μύθος 
έλεγε ότι, όταν ο υιός του Οδυσσέα Τηλέμαχος 
ήταν μικρό παιδί, έπεσε κατά λάθος στη θά-
λασσα και τον γλύτωσαν τα δελφίνια. Από τότε 
ο Οδυσσέας είχε σύμβολο στην ασπίδα του και 
στα πλοία του το δελφίνι. Ο Παυσανίας (Παυσ. 
Χ, 13, 10) αναφέρεται στη σωτηρία του Φα-
λάνθου, Σπαρτιάτη οικιστή του Τάραντα, από 
δελφίνια μετά ναυάγιό του. Πάνω στο διάζωμα 
του μνημείου του Λυσικράτη, στην Αθήνα, 
υπάρχει η γλυπτή απεικόνιση του μύθου που 
θέλει τον θεό Διόνυσο να μεταμορφώνει 
τον καπετάνιο του πλοίου του σε λιοντάρι και 
τους τρομοκρατημένους 
απ’ το λιοντάρι Τυρρηνούς 
πειρατές, που έπεφταν στη 
θάλασσα, σε δελφίνια.

Ο φίλος του Μάρκου Αυρηλί-
ου Αντωνίνου Έλληνας ποιη-
τής Οππιανός, στα 'αλιευτικά' 
του ποιήματα ασχολείται 
ιδιαίτερα με τα δελφίνια, 
τονίζοντας ότι αγαπούν τη 
μουσική.

Μ’ αυτές τις σκέψεις μού 
‘ρχεται να κάνω ένα πείραμα. 
Παίρνω τις φυσαρμόνικές 
μου και παίζω διάφορους 
σκοπούς. Δεν διαθέτω βέ-
βαια τη κιθάρα του Ωρίωνα! 
Και δεν ξέρω αν είναι της 
φαντασίας μου αλλά έχω την 
εντύπωση ότι τα δελφινάκια 
πηδούν κάπως ψηλότερα 
τώρα, σαν να προσπαθούν 
να δούν τι βγάζει αυτούς 
τους ήχους. Οπωσδήποτε η 
φτωχή μου μουσική δεν θάταν και πολύ του 
γούστου τους γιατί κάποια στιγμή χάθηκαν, 
τραβηγμένα από άλλα ενδιαφέροντα στον 
υγρό τους κόσμο.

Ο άνεμος πάντα ήπιος και κουτσοπροχω-
ρούμε. Μακρυά μπροστά μας διακρίνεται το 
ακρωτήρι Καρά – Μπουρνού, το βόρειο άκρο 

της χερσονήσου του Τσεσμέ, της αρχαίας Ερυ-
θραίας. Τσεσμέ (Βρύση) ονόμασαν οι Τούρκοι, 
κατά ακριβή μετάφραση, την αρχαία πόλη 
Κρήνη. Η Ερυθραία, εκτός απ’ την πόλη των 
Ερυθρών (που μάλλον από αυτή πήρε και το 
όνομα) περιελάμβανε μερικές απ’ τις πιο αξιό-
λογες ιωνικές πόλεις (που αποτελούσαν, οι 12 
κυριότερες, το "Πανιόνιον"). Εκεί που τελειώνει 
ο κόλπος του Τσανταρλή πρέπει να βρισκόταν 
η αρχαία Φώκαια. Φαντάζομαι, μ’ έναν τέτοιο 
ήρεμο καιρό, τις πεντηκοντόρους της Φώκαι-
ας να ξεχύνονται στη θάλασσα για να πάνε 
στις τόσες αποικίες της, απ’ τη Λάμψακο στον 
Ελλήσποντο ως τη Μασσαλία και τη Νίκαια 
στη δυτική Μεσόγειο. Σαν να βλέπω τα κουπιά 
να βυθίζονται ρυθμικά στο νερό κι ύστερα να 
γυαλίζουν στον ήλιο…

Το βλέμμα μου απλώνεται και νοτιότερα, 
προς τον κόλπο της Σμύρνης. Στο βάθος του 
βρίσκεται η πόλη της Σμύρνης, ο «οφθαλμός 
της Ασίας», που την αξία της είχε συλλάβει με 
μια ματιά ο Μέγας Αλέξανδρος και όρισε να 
τη χτίσουν καινούρια και λαμπρή. Οι επίγονοί 
του ακολούθησαν την εντολή του. Η πόλη μέσα 

Κείμενο και φωτογραφίες: Πλάτων Κεχαγιάς

Αναμνήσεις από ιστιοπλοϊκές κρουαζιέρες:

Μυτιλήνη – Χίος

ταξιδιωτικό

3ο μέρος
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απ’ τις περιπέτειες που φέρνει η ιστορία, δεν 
έπαψε να ακμάζει μέχρι και στις αρχές του 
20ου αιώνα, τότε που ήταν μια θαυμαστή κο-
σμοπολίτισσα. Ώσπου τον Αύγουστο του 1922 
ο πόλεμος και τα μίση την έκαψαν. Βέβαια η 
Σμύρνη, με την περίοπτη θέση, ξανάγινε σιγά 
– σιγά μια δυναμική πόλη. Κοσμοπολίτισσα 
όμως δεν είναι πιά…

Στην περιοχή της Σμύρνης, κοντά στα γνωστά 
Βουρλά, πατρίδα του νομπελίστα μας ποιητή 
Σεφέρη, βρισκόταν στα αρχαία χρόνια και η 
πόλη των Κλαζομενών, πατρίδα του φιλοσό-
φου Αναξαγόρα. Ο Αναξαγόρας, που γεννήθη-
κε γύρω στο 500 π.Χ., έζησε και στην Αθήνα 
και στη Λάμψακο. Ήταν από την ομάδα των 
Ιώνων φιλοσόφων που αναζητούσαν την ύλη 
απ’ την οποία φτιάχτηκε ο κόσμος. Ο Θαλής 
πίστευε ότι ήταν το νερό, ο Αναξίμανδρος το 
άπειρο, ο Αναξιμένης ο αέρας. Ο Αναξαγόρας 
πίστευε ότι ο κόσμος διαμορφώθηκε απ’ την 
επίδραση του Νου πάνω σ’ ένα περίεργο υλικό 
– χάος…

Είναι σχεδόν 5 μμ. Όταν ζυγώνουμε στο Καρά 
– Μπουρνού. Ο αέρας ακόμη πιο ασθενικός. 
Ταχύτητα πολύ – πολύ χαμηλή. Κάνει ζέστη, 
αλλά επιμένουμε στην ηρεμία των πανιών, 
χωρίς μηχανή. Σουρουπώνει καθώς περνού-
με το δίαυλο Αγνούσας – Χίου. Με το όνομα 
Αγνούσα οι ναυτικοί ονομάζουν τις Οινούσες. 
Τούτη η συστάδα νησιών από τα αρχαιότατα 
χρόνια έχει το όνομα Οινούσες (Ηρόδοτος 
Α, 165, Θουκιδίδης Η,24). Να ‘χει άραγε το 
όνομα σχέση με παραγωγή κρασιών σ’ εκείνα 
τα χρόνια; Οι κάτοικοι των Οινουσών είχαν πά-
ντοτε στενές σχέσεις με τη Χίο και ιδίως, τους 
τελευταίους αιώνες, με τα Καρδάμυλα. Από τις 
Οινούσες κατάγονται οικογένειες διαλεχτών 
Ελλήνων καπετανέων και πλοιοκτητών.

Δεξιά μας η Χίος, ένα απ’ τα πιο ενδιαφέροντα 
ελληνικά νησιά. Απλώνεται απ’ τον βοριά προς 
τον νότο, κάπως σαν παραλληλόγραμμο που 
στενεύει στο μέσον του από τη δυτική πλευρά. 
Τα βόρεια δύο τρίτα του νησιού είναι ορεινά, 
προς τον νοτιά το έδαφος γίνεται πιο πεδινό. 
Είναι εκεί που φύεται ο μαστιχοφόρος σχίνος, 
που απ’ τα κλαδιά του ξεχύνεται η περίφημη 
μυρωδάτη μαστίχα της Χίου.

Το "Χίος" είναι πανάρχαιο όνομα. Έχει άραγε 
σχέση με τη μαστίχα; Έχει σχέση με τα φίδια, 
που φαίνεται πως η Χίος είχε πολλά; Ή οφείλε-
ται στη νύμφη Χιόνη, κόρη του γιού του Μίνωα 
Οινοπίονα, που μυθολογείται σαν πρώτος οι-
κιστής του νησιού; Οφείλονται στον Οινοπίονα 
τα καλά κρασιά της Χίου, ένα από τα οποία, ο 
Αριούσιος οίνος, χρησίμευε για φάρμακο;

Η πιο σαφής ιστορία αρχίζει εδώ περίπου απ’ 
τα	1000	π.Χ.,	όταν	οι	Ίωνες	εγκαταστάθηκαν	
σιγά σιγά στη Χίο, στη Σάμο και στα απέναντι 
μικρασιατικά παράλια. Οι Χίοι ανέπτυξαν σε 

σημαντικό βαθμό τη ναυτιλία και το εμπόριο 
και διατήρησαν αυτές τις επιδόσεις. Ο Δημο-
σθένης αναφέρει σαν τα πιο ναυτικά νησιά της 
εποχής του τη Χίο, τη Ρόδο και την Κέρκυρα. 
Όμως και πολύ αργότερα η Άννα Κομνηνή το 
ίδιο αναφέρει για τη Χίο και τη Ρόδο. Η Χίος και 
με τους Γενουάτες αλλά και υπό τους Τούρκους 
εξακολούθησε να ανθεί στο εμπόριο και τη 
ναυτιλία.

Μεγάλο χτύπημα δέχτηκε η Χίος το 1822. Η 
φιλοπατρία και το παράδειγμα της επαναστα-
τημένης, αλλά μεθοδικά προετοιμασμένης 
Σάμου, οδήγησαν τους Χιώτες σε μια βιαστική 
και ανοργάνωτη εξέγερση. Έγιναν έτσι εύκολα 
θύματα στην αγριότητα των Τούρκων.

Την 30 Μαρτίου 1822 ο τουρκικός στόλος 
με ναύαρχο τον σκληρό Καρά Αλή με 7.000 
εμπειροπόλεμους άνδρες έπεσαν με μανία 
πάνω στη Χίο και επί 15 μέρες έσφαζαν, 
κρέμαζαν, έκαιγαν και μάζευαν ανθρώπους 
για πούλημα σε σκλαβοπάζαρα… Η σφαγή 
των αμάχων της Χίου, στίγμα για τον τουρκικό 
στρατό, ξεσήκωσε αγανάκτηση στη Δυτική 
Ευρώπη. Ο Ουγκώ έγραψε ένα περίφημο ποίη-
μα, l’ enfant (το αγόρι): στον χαλασμό και στον 
θάνατο που σκεπάζει τη Χίο μετά το πέρασμα 
των Τούρκων, ένας ξένος διαβάτης συναντά 
ένα όμορφο αλλά θλιμμένο Ελληνόπουλο και 
του υπόσχεται μαγικά δώρα για να δει ξανά το 
χαμόγελο στα χείλη του. Όμως το πικραμένο 
παιδί δεν ζητά παρά μπαρούτι και βόλια… 
Ο Ντελλακρουά ζωγράφισε τη σφαγή στον 
περίφημο πίνακά του, πλήθος πνευματικών 
ανθρώπων εκδήλωσαν με ποικίλους τρόπους 
τον αποτροπιασμό τους. Την εκδίκηση για τη 
σφαγή της Χίου πήρε λίγους μήνες αργότερα 
την 6η του Ιούνη ο ψαριανός Κανάρης και ο 
υδραίος Πιπίνος με την πυρπόληση του τουρκι-
κού στόλου και τον θάνατο του Καρά – Αλή.

Τα επόμενα χρόνια όσοι Χιώτες είχαν κατα-
φέρει να φύγουν στη Σύρο, στην Εύβοια και 
αλλού, άρχισαν να επιστρέφουν και να ξανα-
ζωντανεύουν το νησί τους. Τον Νοέμβριο του 
1912 ο ελληνικός στόλος του Κουντουριώτη 
απελευθέρωσε τη Χίο απ’ την τουρκική κατοχή. 
Κατά την απόβαση του ελληνικού στόλου 
και τις μάχες που ακολούθησαν εφονεύθη 
ο τριτοετής μαθητής της Σχολής Δοκίμων 
Ιωάννης Παστρικάκης προς τιμήν του οποίου 
η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων σε συνεργασία 
με ιστιοπλοϊκούς ομίλους διοργανώνει τον 
καθιερωμένο ετήσιο αγώνα. Η Χίος έγινε πια 
ένα ελληνικό ναυτικό νησί. Είναι γνωστό ότι 
η ελληνική Εμπορική Ναυτιλία πολλά οφείλει 
στους Χιώτες και Οινουσιώτες καραβοκύρη-
δες. Όπως είναι επίσης γνωστό ότι η πρώτη 
γραμμή εθνικών ευεργετών περιλαμβάνει 
κυρίως Ηπειρώτες και Χιώτες.

Ήταν ο Όμηρος γέννημα της Χίου, όπως μαρ-

τυρούν ο Σιμωνίδης και ο Θουκυδίδης;

Υπάρχει βέβαια και το γνωστό αρχαίο επίγραμ-
μα: «Επτά πόλεις μέμνανται σοφήν δια ρίζαν 
Ομήρου· Σμύρνη, Χίος, Κολοφών, Ιθάκη, Πύλος, 
Άργος, Αθήναι». Όπως και νάναι, και παρά 
τις επιφυλάξεις του Πλάτωνα στην Πολιτεία 
του για τα Έπη, που οδηγούν τους νέους στην 
αγάπη του πολέμου αντί της δικαιοσύνης και 
ειρήνης, πρέπει να δεχθεί κανείς ότι η πραγμα-
τική λογοτεχνία στη Γη άρχισε από τον Όμηρο.

Η αρχαία Χίος ανέδειξε κι άλλους αξιόλογους 
ανθρώπους: τον ποιητή Ιωνα, τους... Φιλο-
σόφους Αρίστωνα και Θεόκριτο και πολλούς 
άλλους. Αλλά και στα νεότερα χρόνια η Χίος 
είχε πνευματικούς ανθρώπους, από τους οποί-
ους ίσως θάπρεπε να ξεχωρίσει κανείς τον 
διαφωτιστή του γένους Αδαμάντιο Κοραή και 
τον πολύπλευρο αγωνιστή Γιάννη Ψυχάρη.

Μπαίνουμε στο λιμάνι της Χώρας κατά τις 10 
το βράδυ. Αράζουμε στη νότια αποβάθρα, 
όπου είναι αραγμένα πολλά σκάφη αναψυ-
χής, ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα. Μας κάνει 
εντύπωση ότι τα πιο πολλά είναι με τούρκικη 
σημαία. Στη Χώρα συμβαίνει αυτό το βράδυ 
κάτι απρόοπτο: υπάρχει βλάβη στην ηλεκτρο-
δότηση. Η ωραία προκυμαία φωτίζεται λοιπόν 
με μια ποικιλία μέσων, γκαζόλαμπες, λάμπες 
ασετυλίνης, λούξ, ακόμη και σπαρματσέτα. Το 
θέαμα είναι περίεργο και μάλλον ελκυστικό. 
Η διακοπή του ρεύματος δεν φαίνεται νάχει 
αποκαρδιώσει τον κόσμο, που βολτάρει ή κά-
θεται στις καφετέριες και τα ζαχαροπλαστεία, 
ομιλητικός και χαρούμενος. Σκέφτομαι ότι από 
αρχαιοτάτων χρόνων οι Χίοι ήταν γνωστοί σαν 
ευτυχισμένοι και χαρούμενοι άνθρωποι, γι’ 
αυτό και υπήρχαν στην Ελλάδα οι εκφράσεις 
«Χίων βίος» και «Χίων γέλως».

Έχω έλθει πολλές φορές στη Χίο και την 
αγαπώ. Θάθελα να κάνω μια βόλτα στο νησί. 
Να πάρω πρώτα το νοτιά, να καμαρώσω τα 
αρχοντικά Κάμπου, να δω τις Γενουάτικες δια-
κοσμήσεις στο Πυργί, να ζήσω την ατμόσφαι-
ρα μεσαιωνικού χωριού στα Μεστά. Κι ύστερα 
ν’ ανηφορίσω στον βοριά, στον Βολισσό, στον 
Ανάβατο, στα Καρδάμυλα…

Όμως έχουμε ορίσει σαν τελικό προορισμό 
τούτης της κρουαζιέρας την Ύδρα και οι μέρες 
του Αυγούστου τελειώνουν. Έρχεται ο Σεπτέμ-
βρης και η Αυτής Μεγαλειότης η εργασία, θα 
απαιτήσει τον δέοντα σεβασμό. Πρέπει λοιπόν 
να φύγουμε αύριο, παρ’ ό,τι το μετεωρολογικό 
δελτίο προειδοποιεί για σημαντική ενίσχυση 
των βορείων ανέμων…
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Τον Ι.Κ. θα τον βρείτε στα εξής σηµεία

Magic Marine 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 8, Πειραιάς

Team 1
Ακτή Κουµουνδούρου, Μικρολίµανο

Perga
Αλ. Παπαναστασίου 85, Μικρολίµανο

Pelagos
 Λ. Ποσειδώνος 19, Άλιµος

Skordilis S.A
Λ. Ποσειδώνος 10, Άλιµος

Tecrep Marine
Ακτή Τρ. Μουτσοπούλου 36, Πειραιάς
Λ. Ελευθερίας (Αλίµου) 16, Άλιµος

SAILINGSHOP
Λ. Παπαναστασίου 97, Καστέλλα
Π. Τσαλδάρη 22, Μελίσσια

Marina stores
Γούναρη 3,  Πειραιάς 

ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΕΠΕ
Ακτή Μουτσοπούλου 36, Πειραιάς

VMG
Ακτή Κουµουνδούρου, Μικρολίµανο
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Ιδιοκτήτης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Ακτή Δηλαβέρη 3, 18533 Πειραιάς

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

Εκδότης  

Ιωάννης Μαραγκουδάκης

Αρχισυντάκτης Ύλης  

Πάνος Δημητρακόπουλος • email: info@istioploikoskosmos.gr

Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν 

Ιωάννης Μαραγκουδάκης, Μάνος Ν. Ρούδας, Δημήτρης Τσελίκας, 

Πάνος Δημητρακόπουλος, Απόστολος Γεωργόπουλος,  

Σπυριδούλα- Ίριδα Σπανέα, Μαρίνα Ψυχογυιού, ΝΑΟΒ, Ρούλα Γαλάνη, 

Παντελής Λώλης, Λευτέρης Μπουρνέλος, Jotun Hellas, 

Δημήτρης Ιωαννίδης, Μαριάννα Χαλκιά, 

Δρ. Γεώργιος Κρεκούκιας, Πλάτων Κεχαγιάς, Νίκος Γκομώλης

Φωτογραφίες

Νίκος Αλευρομύτης, αρχείο Posidonia Events, ΝΑΟΒ, 

Αννίκα Μπαρμπαρήγου, αρχείο Athens Trophy 2018, 

Λευτέρης Μπουρνέλος, Jotun Hellas, Kurt Arrigo / ©Rolex, 

Ugo Fonolla / Volvo Ocean Race, αρχείο Ομοσπονδίας Κανόε-Καγιάκ, 

αρχείο Β. Ζυγούρη, αρχείο ΠΟΙΑΘ / Posidonia Cup,  

Βαγγέλης Φραγκούλης, Ainhoa Sanchez / Volvo Ocean Race,  

Flip Nicklin / Minden Pictures / National Georgaphic Creative, 

Πλάτων Κεχαγιάς, Πάνος Δημητρακόπουλος, 

αρχείο "paralos - events & design" 

Διεύθυνση Πωλήσεων 

Πάνος Δημητρακόπουλος

 

Yπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο

Ιωάννης Μαραγκουδάκης

Σχεδιασμός εντύπου / επιμέλεια έκδοσης

PARALOS - events & design

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

CTP - Εκτύπωση

ARIAGRAF & ΣΙΑ ΟΕ

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

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

Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 
·  Β ρ α β ε ί ο  Α κ α δ η μ ί α ς  Α θ η ν ώ ν  2 0 13  ·
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Ιστιοπλοΐα: 
• Χρυσό στους Μεσογειακούς Radial
• Ασημένιο στο Ευρωπαϊκό 470
• Ρεκόρ συμμετοχών στο “Posidonia Cup”

Κωπηλασία: 
• Δύο χρυσά στους Μεσογειακούς
• Χρυσό στους Ευρωπαϊκούς νεανίδων

φωτογραφία εξωφύλλου:  
Νίκος Ζάγκας  
"Posidonia Cup 2018"






