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«...μία σχετική εγκύκλιος της Περιφέρειας Αττικής με ημερομηνία 
6 Ιουνίου 2018, απεστάλη στους ομίλους στις 13 Σεπτεμβρίου, 

με αποτέλεσμα ορισμένοι όμιλοι να ματαιώσουν τη διεξαγωγή του 
προγραμματισμένου αγώνα τους...»

Ας αρχίσουμε με τα ευχάριστα.

Οι διεθνείς διακρίσεις που επέτυχαν το καλοκαίρι οι Έλληνες αθλη-
τές, τόσο στα ατομικά αθλήματα του στίβου, της ιστιοπλοΐας και της 
κωπηλασίας, όσο και στα ομαδικά αθλήματα του μπάσκετ, βόλεϊ και 
πόλο, μας γέμισαν χαρά και εθνική υπερηφάνεια.

Ιδιαίτερα οι τρεις προκρίσεις που πέτυχαν μέχρι σήμερα οι 
ιστιοπλόοι μας για τους Ολυμπιακούς του 2020, μας δίνουν τη 
βεβαιότητα ότι θα ακολουθήσουν και άλλες.

Στην κωπηλασία είχαμε διεθνείς διακρίσεις, ιδιαίτερα στις νεότερες 
ηλικίες με αποκορύφωμα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U23, όπου η 
ελληνική ομάδα κυριολεκτικά εσάρωσε τα μετάλλια. Οι προκρίσεις 
για τους Ολυμπιακούς 2020 θα κριθούν κατά 80% στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών 2019 και κατά 20% το 2020, και 
ευελπιστούμε σε πολυάριθμες προκρίσεις για τα ελληνικά κουπιά.

Ας έλθουμε στα ολιγώτερα ευχάριστα που προκάλεσε ο νόμος 
4479/2017 αναφορικά με την "Ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσε-
ων σε κατηγορίες", την "Άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστά-
σεων" και την "Άδεια διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων".

Για την αντιμετώπιση των δυσχερειών εφαρμογής που προκύπτουν 
από τον εν λόγω νόμο, ο ΠΟΙΑΘ, στις 25 Μαΐου 2018, απέστειλε 
έγγραφο προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού (Γραφείο Υπουργού – Υφυπουργού) με κοινο-
ποίηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (Γραφείο Υπουργού), στο 
οποίο εξέθετε τις ιδιαιτερότητες των ιστιοπλοϊκών αγώνων.

Επακολούθησε τηλεφωνική επαφή με το γραφείο του υφυ-
πουργού Αθλητισμού και την Περιφέρεια Αττικής στην οποία 
και κοινοποιήσαμε το σχετικό έγγραφο και εκδόθηκε η άδεια 
διεξαγωγής του 55ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Ράλλυ Αιγαίου 

2018. Από τις διευκρινιστικές επαφές με τους αρμόδιους, διεπιστώ-
θη πολυπλοκότητα στη διαδικασία αδειοδοτήσεως με ιδιαίτερη αιχμή 
στην Περιφέρεια. 

Παράλληλα και εν όψει της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ι.Ο. της 
22ας Ιουλίου, ο ΠΟΙΑΘ, κατόπιν προσκλήσεως της Ε.Ι.Ο., απέστειλε 
στις 18 Ιουλίου υπόμνημα στο οποίο εξετίθεντο όλα τα προκύπτο-
ντα προβλήματα από την εφαρμογή του νόμου και εισηγείτο λύ-
σεις. (Αντίγραφο του υπομνήματος παρατίθεται στην απέναντι σελίδα 
του "Ιστιοπλοϊκού Κόσμου").

Παρ’ όλα αυτά πολλοί όμιλοι δυστυχώς δεν ενημερώθηκαν σχετικά 
με το εν λόγω θέμα, διότι πέραν των ανωτέρω μία σχετική εγκύκλιος 
της Περιφέρειας Αττικής με ημερομηνία 6 Ιουνίου 2018, απεστάλη 
στους ομίλους στις 13 Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα ορισμένοι όμιλοι 
να ματαιώσουν τη διεξαγωγή του προγραμματισμένου αγώνα τους.

Σημειωτέον ότι μία πλειάδα ομίλων απετάνθη στον ΠΟΙΑΘ, ζητώντας 
αντίγραφα των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τον Όμιλό μας 
κατά τη λήψη της αδειοδοτήσεως, τα οποία και απεστάλησαν προς 
διευκόλυνση.

Περαιτέρω και προς απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδοτήσε-
ως, συνετάχθη κοινόν υπόμνημα του ΠΟΙΑΘ και του Περιφερει-
ακού Συμβούλου Αττικής αρμόδιου σε ζητήματα αθλητισμού κ. 
Σπύρου Πάντζα προς το γραφείο του υφυπουργού Αθλητισμού  
και αναμένουμε τις εξελίξεις.

Παράλληλα ο ΠΟΙΑΘ αναμένει συνάντηση με τους αρμόδιους του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς αντιμετώπιση 
ορισμένων δυσχερειών εφαρμογής των απαιτήσεων, προκειμένου να 
εκφέρουν τη 'σύμφωνη γνώμη' για τη διεξαγωγή των αγώνων.

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

Δύο βασικούς πυλώνες έχει η οικονομία της χώρας μας: Τη ναυτιλία και τον τουρισμό.  
Θα υπέθετε κανείς ότι όσο καλά τα καταφέρνουμε στη ναυτιλία και αποτελεί βασικό πυλώνα, 
το ίδιο καλά τα καταφέρνουμε και στον τουρισμό. 

Μία βόλτα και φέτος στην Ελλάδα όμως αποκαλύπτει ότι μάλλον το 'προϊόν' πουλάει από 
μόνο του και πως όσο και αν θέλουμε να το κακοποιούμε, αυτό εξακολουθεί να πουλάει. 
Και μιας και η τύχη είναι και με το μέρος μας, οι γείτονες μας έχουν μύρια προβλήματα με 
αποτέλεσμα να τους παίρνουμε μεγάλα μερίδια τουριστών. 

Πόσο προσέχουμε όμως εμείς οι ίδιοι το 'προϊόν' μας; 

Πόσοι κάτοικοι στα τουριστικά θέρετρα προσέχουν όχι τους δημόσιους χώρους, αλλά τα 
σπίτια τους τα ίδια; Να είναι εμφανίσιμα, περιποιημένα, καθαρά, παραδοσιακά και καλαίσθη-
τα; Τα μαγαζιά τους; Τις επιχειρήσεις τους;

Χωρίς την απαραίτητη αγάπη και προσοχή στο 'προϊόν' που τους ζει, ο τουρισμός 
πέφτει. Και δεν αναφέρομαι στα 'κεφάλια' που μετράνε οι εκάστοτε υπουργοί τουρισμού για 
να μας κάνουν να νιώθουμε υπερήφανοι. Γιατί σημασία δεν έχει πόσοι τουρίστες έρχο-
νται στη χώρα μας, αλλά πόσα χρήματα ξοδεύουν. Και ακόμα καλύτερα, πόσο καθαρό 
κέρδος αφήνει ο κάθε τουρίστας, όταν αφαιρεθούν τα έξοδα.

Πέφτει λοιπόν η ποιότητα του τουρίστα και έτσι πέφτει και η ποιότητα των προσφερόμενων 
υπηρεσιών. Και ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται. Και αντί να διορθώσουμε την ποιότητα της 
προσφερόμενης υπηρεσίας, υποπίπτουμε στο λάθος να χαμηλώσουμε την τιμή. Κι έτσι προ-
κειμένου να συνεχίσουμε να έχουμε κέρδος, ρίχνουμε κι άλλο την ποιότητα, προσελκύουμε 
ακόμα χειρότερο τουρισμό και η ζωή συνεχίζεται. Οι τουρίστες έρχονται στρατιές αλλά τα 
κέρδη από τον τουρισμό δεν είναι ανάλογα.

Εξαίρεση αποτελεί μόνο η Μύκονος, το νησί που όσο κι αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει 
έχει καταφέρει να πουλάει την Ελλάδα όσο πιο ακριβά γίνεται. Ναι, απαιτούν ασύλληπτα 
ποσά για κάθε τι που βρίσκεται πάνω στο νησί, αλλά τα παίρνουν. Κάποιοι τους τα δίνουν 
και με μεγάλη χαρά. Γιατί τελικά υπάρχουν φαίνεται πολλοί που θέλουν να δώσουν πολλά 
χρήματα αρκεί να παίρνουν πίσω αντίστοιχες υπηρεσίες.

Και όμως η Μύκονος αντί να αποτελεί παράδειγμα για τους υπόλοιπους τουριστικούς 
προορισμούς, ο μονόδρομος της κατρακύλας συνεχίζεται. Κόψε κόστος, ρίξε την ποιότητα, 
βγάλε λιγότερα και ξανά από την αρχή. Κι έτσι πηγαίνουμε να γίνουμε ένας τριτοκοσμι-
κός προορισμός εντός Ευρώπης, μία αφρικανική χώρα δηλαδή που οι Ευρωπαίοι δεν 
χρειάζονται διαβατήριο.

Στον θαλάσσιο τουρισμό που είναι πολύ υψηλότερου επιπέδου και θα έπρεπε να στοχεύ-
ουμε εκεί αποκλειστικά, τα πράγματα είναι ακόμα πιο άσχημα. Κυνηγάμε και πετυχαίνουμε 
φτηνά ναύλα με φτηνά σκάφη σε λιμάνια χωρίς υποδομές και παραμελούμε τα μεγάλα γιοτ 
που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν που να δέσουν. Κι αν δέσουν δεν έχουν ούτε νερό να πάρουν 
ούτε βέβαια ρεύμα. Και τις περισσότερες φορές με δυσκολία να πάρουν καύσιμα. Και ξέρετε 
πόσα καύσιμα χρειάζονται σε κάθε ανεφοδιασμό. Τόσα όσο να λύσει το οικονομικό του 
πρόβλημα ο πρατηριούχος. 

Είναι σαν να μας παρακαλάνε να μας δώσουν τα χρήματά τους κι εμείς να τους αγνοούμε 
επιδεικτικά. Οι παροχές μας είναι ακόμα μηδαμινές. Τους διώχνουμε, τους στέλνουμε αλλού. 
Στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία. Να δαπανήσουν εκεί τα εκατομμύριά τους ο καθένας. 

Ποιοι διαχειρίζονται τον τουρισμό τελικά; Ποιοι διαχειρίζονται τα λιμάνια; Γιατί δεν κάνουν μικρές 
επενδύσεις που θα αποφέρουν κυριολεκτικά εκατομμύρια; Γιατί δεν προχωράει ο υψηλού επιπέ-
δου τουρισμός, που γύρω του ζει ένα ολόκληρο οικοσύστημα εμπόρων, τεχνιτών και άλλων;

Ίσως γιατί είναι πιο εύκολο να κυνηγάς τον φτηνό τουρίστα που θα του προσφέρεις το 
τίποτα για πενταροδεκάρες.

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.

Ελλάς Χώρα 
Τουριστική
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Την Πέμπτη στις 19 του Ιουλίου, καμιά τριανταριά σκάφη από το Μικρολίμανο, βγήκαν 
λίγα μίλια έξω στον Σαρωνικό, σχημάτισαν έναν κύκλο και σκόρπισαν στη θάλασσα 
λίγη στάχτη, ότι απέμεινε από την έντονη θαλασσινή ζωή του Γιάννη Γιαπαλάκη. 

Οι συμμετέχοντες δεν έμοιαζαν με μοιρολογίστρες, αλλά στα πρόσωπά τους ήταν ζωγραφι-
σμένη μια θλίψη για έναν που τελείωσε την παρουσία του δίπλα τους. Ανάμεσα ήταν φίλοι, 
συναγωνιστές και θαλασσινοί που είχαν μάθει κάτι από τον Γιαπαλάκη. Αυτό το τέλος μιας 
ζωής που ήρθε-έπαιξε-κι έφυγε, ήταν αντάξιο του χαρακτήρα εκείνου που την κουβάλησε. 

Ο Γιαπαλάκης ήταν σεμνός και αγαπούσε τη ζωή, την οποία έζησε με αξιοπρέπεια μέ-
χρι την τελευταία της στιγμή. Ταύτισε την ύπαρξή του με τη θάλασσα και την ιστιοπλο-
ΐα. Τον προκαλούσε η θάλασσα και έπαιζε μαζί της στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές 
της. Πολλοί θα θυμόμαστε το ευχάριστο φάντασμα του Big Greek Machine, που ζωντάνευε 
με τον Γιαπαλάκη στο τιμόνι, το ίδιο εκείνο τιμόνι που παλιότερα βρισκόταν στα χέρια του 
John Connery. Η θάλασσα και η ιστιοπλοΐα διαμορφώνει ιδιόμορφους χαρακτήρες, μονα-
χικούς, απόκοσμους και απλούς, ξεκομμένους από την πλάνη της μάταιης επιδίωξης, εκεί 
τα πράγματα είναι αληθινά και γεμίζουν τη ζωή, η ηρεμία και η αναταραχή, η ασφάλεια και 
ο κίνδυνος συνυπάρχουν και εναλλάσσονται. Ο Γιαπαλάκης είχε ταυτιστεί με τη θαλασσινή 
ζωή, την απολάμβανε και δεν φαινόταν να μπορούσε να ζήσει διαφορετικά. Το τελευταίο 
αντίο, έτσι όπως ειπώθηκε, ήταν εκείνο που του έπρεπε. Το σώμα του δεν βρίσκεται κοντά 
στη θάλασσα, έγινε ένα κομμάτι της, η στάχτη του έγινε θάλασσα! Ας κάνουμε την ασφαλή 
σκέψη, ότι όπου κι αν βρίσκεται η ψυχή του, ικανοποιημένη θα είναι για τον τρόπο που έφυγε 
το σώμα του από τούτη την… επίσκεψη. 

Γιάννη Γιαπαλάκη, άφησες μια καλή ανάμνηση από το πέρασμά σου, πολλοί θα ναι εκείνοι 
που όσο μπορούν θα σε θυμούνται.

Όταν κάποια άτομα ή κάποιες ομάδες, διαμαρ-
τύρονται για λάθη που γίνονται και καταστρέ-
φουν τομείς της ιστορίας και του πολιτισμού 
μας, οι διαμαρτυρίες δεν πρέπει να σταματάνε 
πριν ολοκληρωθεί η καταστροφή (θλιβερή 
εξέλιξη) ή αλλάξουν πολιτική οι κυβερνώντες 
και διοικούντες (ευτυχής εξέλιξη). Η δια-
μαρτυρία δεν πρέπει ν’ αποτελεί τυχαία ή 
ευκαιριακή αντίδραση, γιατί είναι από τις 
εκδηλώσεις που χρειάζονται υπομονή και 
επιμονή. Είναι παρήγορο, ότι η αντίδραση 

για την καταστροφή των καϊκιών δεν έπαψε και το κακό δεν ξεχάστηκε. Μεγάλη ημερήσια 
εφημερίδα έχει πρόσφατα ασχοληθεί δύο φορές με το θέμα, συνοδεύοντας φωτογραφίες 
που προκαλούν θλίψη με συγκινητικό κείμενο. Ο Ιστιοπλοϊκός Κόσμος που βρίσκεται κοντύ-
τερα στο αντικείμενο, πρέπει να συνεχίσει να φωνάζει στα κουφά αυτιά των πολιτικών που 
κυβερνάνε και των ανεπαρκών υπαλλήλων που διοικούν αυτή την άτυχη χώρα. 

Τα καΐκια που κατά βάρβαρο τρόπο καταστρέφονται, δεν αποτελούν βίτσιο και διαστροφή 
κάποιων προβληματικών Ελλήνων, αποτελούν τη διαχρονική ιστορία των  θαλασσών 
μας, το Αιγαίο και η μαστοριά των κατοίκων του, γέννησαν τα καΐκια, είναι τα παιδιά 
τους. Ένας κόλπος μ’ ένα καΐκι, είναι διαφορετικός, είναι χαρούμενος, είναι ζωντανός.

Οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν πλουσιοπάροχη αποζημίωση απόσυρσης των καϊκιών από την 
αλιεία, δεν συνέστησαν όμως τη βάρβαρη καταστροφή τους, αλλά κι αν τη συνέστησαν, 
εμείς θα έπρεπε να τους μεταπείσουμε. Υπάρχουν, εκτός από την καταστροφή, κι άλλοι 
τρόποι να φύγουν τα καΐκια από την αλιεία και να διατηρηθούν. Ένας τρόπος είναι το 
κράτος να τα δωρίσει σε όποιον τα θέλει, με την προϋπόθεση να γίνουν σκάφη τουριστικά.  
Ο κάθε ενδιαφερόμενος να παίρνει ένα ή περισσότερα καΐκια, καταθέτοντας ένα ποσό 
χρημάτων σε Τράπεζα, το οποίο ν αποτελεί μέρος της δαπάνης επισκευής και ανασκευής. 
Όταν οι εργασίες τελειώσουν και το σκάφος είναι έτοιμο και σύμφωνο με κάποιες προδια-
γραφές, οι δημόσιες υπηρεσίες να το ελέγχουν, να του δίνουν το έγγραφο εθνικότητας και 
το πρωτόκολλο επιθεώρησης, μαζί και το ποσό της προκαταβολής. Έτσι και ένα κομμάτι 
της εθνικής μας παράδοσης θα διατηρηθεί, αλλά και το καταπληκτικό επάγγελμα των 
καραβομαραγκών θα διασωθεί. 

Τα παραπάνω όμως προϋποθέτουν πολιτικούς με ήθος, γνώση και φαντασία, και 
δημόσιους λειτουργούς με ικανότητες και ενδιαφέρον. 

Ένα διαφορετικό 
αντίο

του Απόστολου Γεωργόπουλου

του Απόστολου Γεωργόπουλου

Καΐκια,  
η πολιτισμική 

καταστροφή 
συνεχίζεται



6 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

απόψεις

Τα πράγματα αλλάζουν και αυτό είναι το μόνο σίγουρο στην εποχή που ζούμε. Οι αλλαγές 
στις ολυμπιακές κλάσεις που έχουν αποφασιστεί είναι δεδομένες όπως και δεδομένη 
η “εισβολή” του foiling στο άθλημα μας και όχι μόνο. Περισσότερα μικτά πληρώματα 
(άνδρας - γυναίκα) αναβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της γυναίκας. Οφείλουμε 
να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα είτε μας αρέσει είτε όχι. Ας πάμε στα δικά μας όμως. 
Με τον Ντάνη πάντα μας συνέδεε μια γερή φιλία από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε 
(Φλεβάρης του 1984 παρακαλώ) μα θαρρώ αυτό που μας κρατάει γερά μαζί όλα αυτά τα 
χρόνια είναι το γεγονός ότι σε πολλά θέματα και ιδιαίτερα σε αυτά που έχουν να κάνουν με 
παιδιά και νέους αθλητές μοιραζόμασταν πάντα το ίδιο πάθος και όραμα.

Είχαμε προγραμματίσει λοιπόν όπως παραδοσιακά κάνουμε πια κάθε χρόνο ένα κάμπ 
για παιδιά από 17 έως 20 ετών στη βάση μας στη Θεσσαλονίκη. Όλα ήταν έτοιμα και 
θα είχαμε μαζί μας επτά αποδεδειγμένα ταλαντούχους Έλληνες ιστιοπλόους και δύο από 
τη Γερμανία όπου για πέντε περίπου ημέρες θα κάναμε προπόνηση πάνω στο καταμαράν, 
συγκεκριμένα στο Φορμούλα 18. Αυτό που ζήσαμε αυτές τις πέντε ημέρες ήταν μοναδικό!

Ίσως να με χαρακτηρίσετε υπερβολικό μα τόσο ταλέντο μαζεμένο δεν το βλέπεις κάθε μέρα. 
Ήξερα ότι εκεί έξω υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι Έλληνες ιστιοπλόοι, (πόσους ακόμη 
δεν θα έχω δει άραγε) αλλά αυτό που έζησα αυτές τις ημέρες ξεπέρασε κάθε προσδοκία 
μου. Δεν ξέρω από που να ξεκινήσω και που να τελειώσω. Μας πήρε λίγο χρόνο μέχρι να 
βρούμε τον ρυθμό μας ως ομάδα και να πειθαρχήσουμε στους χρόνους και σ όλα αυτά που 
είχαμε να κάνουμε αυτές τις ημέρες. Τα παιδιά προσαρμόστηκαν γρήγορα όμως, σε απλούς 
ξεκάθαρους κανόνες που τέθηκαν σε όλα τα επίπεδα αδιαμαρτύρητα μιας και έβλεπαν τη 
διάθεση που είχαμε να δουλέψουμε μαζί τους όλη μέρα. Θαρρώ ότι δεν ένιωσαν ούτε μια 
στιγμή 'μόνοι' όπως και μείς φυσικά. Όλες αυτές τις μέρες αντιμετώπισαν ο καθένας τους 
τις δικές του δυσκολίες με ειλικρίνεια και ψυχραιμία πάνω σ ένα σκάφος τελείως καινούργιο 
και διαφορετικό γι’ αυτούς όπως είναι το καταμαράν (φόρμουλα 18). Οι τελευταίες δυο ημέ-
ρες δε, ήταν αποκαλυπτικές. Στήσαμε έναν μίνι αγώνα και έγινε το έλα να δεις! Να χαίρεσαι 
να βλέπεις!!! Μίλησα με όλα τα παιδιά και εκτός θάλασσας. Η αγωνία τους για το μέλλον τους 
στο άθλημα έκδηλη και όχι μόνο, όπως και η αγάπη τους γι’ αυτό.

Οι μέρες πέρασαν. Το καμπ ολοκληρώθηκε. Στεναχωρήθηκα που έφυγαν. Άδειασε ο τόπος. Η 
επόμενη μέρα με βρήκε στον “παράδεισο” (έτσι λέμε το μέρος που προπονούμαστε) να κάθομαι 
σε μια καρέκλα σκεπτόμενος. Από τη μια ο ενθουσιασμός γί  αυτό που έζησα και για να είμαι ει-
λικρινής τα παιδιά το πυροδότησαν αυτό και από την άλλη η απογοήτευση για το ζοφερό μέλλον 
πλην 1-2 εξαιρέσεων. «Πως μπορούμε ρε φίλε τόσο ταλέντο να το πετάμε έτσι;…» σκέφτηκα.

Πως γίνεται να μην είμαστε ικανοί να ρίξουμε λίγο “χώμα” για να φυτρώσει ο δικός μας 
“σπόρος”; Πως καταφέραμε να διώχνουμε ότι καλύτερο έχουμε; 

Τι στο διάολο κάνουμε ρε. Και δεν μιλώ για τα παιδιά που είδα μόνο. μιλώ για όλα αυτά που φεύ-
γουν άρον άρον να βρουν το μέλλον τους αλλού... τι “πίνουμε” ρε και δεν νιώθουμε πια. Τι αναι-
σθησία - είναι αυτή. Από τη δική μας μεριά κάνουμε ότι μπορούμε. Παιδιά, γονείς επικοινωνούν 
μαζί μας για μια συμβουλή, μια βοήθεια, μια κουβέντα. Μεγάλη η τιμή για μας αλλά ακόμη μεγαλύ-
τερο το βάρος στην πλάτη μας. Είναι δύσκολο. πολύ δύσκολο να βλέπεις τη δυναμική, το ταλέντο, 
τη διάθεση, και ταυτόχρονα την απογοήτευση, την αβεβαιότητα, την έλλειψη οράματος. Προσπα-
θούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Άλλες φορές τα καταφέρνουμε και νιώθουμε καλά. Άλλες 
όχι… Κάναμε προπόνηση μια εβδομάδα. Η ερώτηση ακόμη αντηχεί στα αυτιά μου. «Και τώρα που 
τελειώσαμε τι κάνουμε κύριε Κώστα;». «Τι έχει μετά;” Αχ αυτό το μετά. Αυτό το μέλλον…

Αυτό το μέλλον που αποδομεί ακόμη και το παρόν μας. Δεν είχα απάντηση. Η μάλλον είχα, 
απλά δεν ήμουν 100% σίγουρος για το τι θα γίνει και αν θα γίνει. Αν δεν είσαι σίγουρος 
δεν τάζεις τίποτε... Ειδικά σε παιδιά... Δεν άντεξα όμως... Τους είπα λοιπόν ποιο ήταν το 
ζητούμενο σ αυτό το καμπ. Για φέτος λοιπόν μετά από αρκετή προσπάθεια καταφέραμε 
τούτο. Η Ελλάδα να συμμετάσχει στον τελικό του Red Bull Foiling Generation που θα 
γίνει στην Αμερική (Miami) τον Νοέμβριο με δύο αθλητές οι οποίοι επιλέχθηκαν από 
εμάς στο τελευταίο καμπ που κάναμε στη Θεσσαλονίκη με όλα τα έξοδα τους πληρω-
μένα. Μια μοναδική εμπειρία γι’ αυτούς θα έλεγα, αλλά και για εμάς μιας και θα βρεθούμε 
μέσα στην καρδιά των εξελίξεων. Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση η επιλογή των ατόμων 
μιας και αν υπήρχε η δυνατότητα θα τους στέλναμε όλους! Δεν μπορείς να τα έχεις όλα 
δυστυχώς. Δεν μας αρέσει αλλά αυτό είναι. Από τη μεριά μας δεσμευόμαστε όμως είναι να 
συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο δίνοντας τη δυνατότητα με όποια μέσα διαθέτουμε, σε ακόμη 
περισσότερα παιδιά να ζήσουν από κοντά το καταμαράν και γιατί όχι να “πετάξουν”!

Stay tuned!

του Κωνσταντίνου Τριγκώνη

Η Ελλάδα θα 
συμμετάσχει 

στον τελικό του 
Red Bull Foiling 

Generation
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Τον τελευταίο καιρό βομβαρδιζόμαστε από καλές ειδήσεις όσον αφορά τους αθλητές 
μας σ' όλα τ' αθλήματα και σε όλες τις ηλικίες. Τα μετάλλια και οι διακρίσεις δεν σταμα-

τούν. Όλες αυτές οι επιτυχίες μας κάνουν περήφανους και προσφέρουν έστω μια πρόσκαιρη 

ευφορία σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Μόλις όμως κάποιος απομακρυνθεί από τα ίδια τα γεγονότα των επιτυχιών και κοπάσουν 

οι ζητωκραυγές και τα συγχαρητήρια, βλέπει πόσο πιο σημαντικές είναι όλες αυτές, καθώς 

συνειδητοποιεί τις συνθήκες της καθημερινότητας όλων αυτών των διακριθέντων αθλητών.

Διατρανώνονται ακόμη περισσότερο η σημασία και η αξία των επιτυχιών όταν γίνεται η 

ψύχραιμη σύγκριση με τις δυνατότητες που παρέχονται σε άλλες χώρες, με τις οποίες αντα-

γωνιζόμαστε και υπερνικούμε.

Μέσα στην κατάσταση της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και τον διαρκή περιορισμό 

διαθέσιμων πόρων και για τον αθλητισμό, η αγάπη, η προσήλωση στον στόχο και το 
φιλότιμο των Ελλήνων αθλητών, των προπονητών αλλά και των οικογενειών τους 
συνθέτουν την αντίρροπη δύναμη που όχι μόνο κρατά όρθιο τον ελληνικό αθλητισμό 
αλλά του προσδίδει κύρος με τις συνεχείς διεθνείς επιτυχίες και προβάλλει την πατρίδα 

μας παγκοσμίως.

Για όλα αυτά τα επιτεύγματα συνδράμει καταλυτικά η επιδεικνυόμενη αλληλεγγύη που εκδη-

λώνεται με ιδιωτικές πρωτοβουλίες, και τελική ανταμοιβή την εθνική υπερηφάνεια και την 

προσφορά στον ελληνικό αθλητισμό.

Οφείλουμε το ελληνικό "έπος" στον αθλητισμό να συνεχιστεί και αυτό μπορεί να γίνει 
μόνο με τη συνδρομή, συμπαράσταση και υποστήριξη όλων μας.

της Βούλας Κοζομπόλη

Προέδρου του Συλλόγου  
Ελλήνων Ολυμπιονικών

Ελληνικό "έπος"... 
στον αθλητισμό

του Δημήτρη Χ. Τσελίκα
Πάτρα, 14 Ιουνίου 2018

Θάλασσα και Ναύτης

 Πότε με πας αλαργινά, πότε με φέρνεις πίσω.

 Δεν θέλω να σε χωριστώ, θέλω να σε ρωτήσω:

 

 Άμα δεν ήσουνα πλατειά, ως ’κει που ο ήλιος πέφτει

 και των αντρών δεν πότιζες τις φλέβες πόθο κλέφτη! 

 Δάκρυ μην έτρεχε καυτό – πιο αλμυρό απ’ τ’ αλάτι – 

 στους χωρισμούς του λιμανιού! Τι θα ’χε αλλάξει κάτι; 

 

- Στον κόρφο μου αν δεν τύλιγα ολόκληρη την πλάση,

 στις άκρες και στα πέρατα της Γης, δεν θα ’χες φτάσει.

 Αν λύγιζα, τους χωρισμούς και τους καϋμούς να νοιώθω

 κι’ αν τ’ άγνωστου δεν μπόλιαζα, στο στήθος σου,  

    τον πόθο,

 κάθε αγάπης στερηανής τον λογισμό να θάφτεις,

 εγώ δεν θα ’μουν θάλασσα κι’ εσύ δεν θα ’σουν ναύτης. 

- Γαλάζια αφροστόλιστη, ποιο σ’ έχει πλάσει χέρι 

 και στων αντρών τον λαγγεμό άλλο δεν έχεις ταίρι! 

 Ποια ξεπλανεύτρα μάγισσα σου ’δωσε τόσα πάθη! 

 Το πλάνο σου γαλήνεμα, πούθε το έχεις μάθει!

 Ποιος σού ’μαθε τ’ άσπρο πανί να κάνεις ζωγραφιά σου, 

 να μ’ έχεις, πού σε γνώρισα, δεμένο στην γητειά σου! 

 Στ’ ανταριαστό σου ξέσπασμα την αγριάδα τόση 

 - οργή κακούργας μητρυιάς – ποιος σου την έχει δώσει!

 Υφαίνεις δίχτυ άφαντο, στο νηό που σε γνωρίσει,

 σαν πεταλούδα στο κερί, κοντά σου να γυρίσει.

 Ποτέ της νηάς δεν σ’ ένοιαξε το δάκρυ στο μαντήλι,

 το μαξιλάρι τ’ αδειανό, της μάνας το καντήλι.

 Θυμήσου πόσους κράτησες για πάντα στο κορμί σου!

 Πόσες δεν κλείσαν αγκαλιές για χάρη σου! Λυπήσου…
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ενημερωτικά

Ο ΠΟΙΑΘ στηρίζει την ελληνική 
συμμετοχή στο Rolex Middle Sea Race

Ο Π.Ο.Ι.Α.Θ. στηρίζει την ελληνι-
κή ιστιοπλοϊκή ομάδα ΟPTIMUM 
Yacht Racing Team για τη συμμε-
τοχή στην 50η επετειακή διοργάνω-
ση ROLEX MIDDLE SEA RACE.

Η κορυφαία ιστιοπλοϊκή διοργάνωση 
ανοικτής θάλασσας της Μεσογείου γιορ-
τάζει φέτος την 50η επέτειο της και ήδη 
120 συμμετοχές από 25 χώρες έχουν 
δηλωθεί στο Royal Malta Yacht Club και 
αναμένεται να υπερβούν κατά πολύ το 
ρεκόρ των 122 συμμετοχών σκαφών που 
καταγράφηκε το 2014. Συμμετοχές από 
μακρινές χώρες όπως Αυστραλία, Καναδά, 
Χιλή, Φιλιππίνες, Ηνωμένες Πολιτείες, δίνουν 
το 'παρών' στον δυσκολότερο και μεγαλύτερο 
σε διάρκεια και απόσταση αγώνα ιστιοπλοΐας 
της Μεσογείου. Ομάδες από την Αυστρία, 
Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, 
Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμα-
νία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, 
Ελβετία, Ουκρανία και Αγγλία έχουν δηλώσει 
συμμετοχή για τα 607 ν.μ. αγώνα μέρα και 
νύχτα, σε μια κυκλική διαδρομή που ξεκινά 
από τη Βαλέττα στη Μάλτα, αφήνει αριστερά 
τη Σικελία, Στρόμπολι (ενεργό ηφαίστειο), 
Νησιά Αιόλου, Παντελέρια, Λαμπεδούσα και 

καταλήγει πάλι στη Βαλέττα.

Η Ελλάδα έχει εκπροσωπηθεί πάνω 
από 20 φορές όλα αυτά τα χρόνια από 
το 1968 με διάφορα σκάφη, κυβερνήτες 
και πληρώματα, με πιο συνεπή την ομάδα 
ΟPTIMUM Yacht Racing Team με 7 συμ-
μετοχές και αξιοσημείωτες διακρίσεις το 
2004, 2012 και 2014. Φέτος στην επετειακή 
Μάλτα, με πρωτοβουλία των κυβερνητών 
του σκάφους αυτού Π. Λιβά και Ν. Λάζο, 
ετοιμάζεται μια πολύ δυνατή ομάδα ικανή 
να επαναλάβει τον απόλυτο θρίαμβο του 
2004 που κέρδισε την 1η θέση και στις 
δύο κατηγορίες handicap IRC και ORCi. 
Έτσι στο πολύνικες OPTIMUM 3, καθαρόαιμο 
αγωνιστικό σκάφος 52 ποδών από ανθρακο-
νήματα, έχουν κληθεί να συμμετάσχουν 15 
από τους καλύτερους και πιο έμπειρους έλ-
ληνες ιστιοπλόους που βρίσκονται σε εξαιρε-
τική φυσική κατάσταση και ανταποκρίθηκαν 
με ενθουσιασμό στην πρόσκληση/πρόκληση. 
Μέχρι την εκκίνηση στις 20 Οκτωβρίου 
είναι αναγκαία για τη συμμετοχή στον αγώνα 
αυτόν η συστηματική και επίπονη προετοιμα-
σία σκάφους και πληρώματος, ιδιαίτερα λόγω 
του μικρού διαστήματος προετοιμασίας, αλλά 
με δεδομένη την προηγούμενη εμπειρία με-
γάλου μέρους του πληρώματος στον αγώνα 
αυτόν, είναι βέβαιο ότι ο στόχος της διακρίσε-

ως της ελληνικής ομάδας θα επιτευχθεί.

Μεγάλο πλεονέκτημα είναι η προσθήκη στη 
σύνθεση της ελληνικής ομάδας νέων ιστιο-
πλόων γεμάτων από ενθουσιασμό και πάθος.

Ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας 
Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) πρωτοστάτης 
στην προσπάθεια ανάπτυξης και διάδοσης 
της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, την 
ανάπτυξη της ναυτικής τέχνης και διατήρησης 
των ναυτικών παραδόσεων των Ελλήνων και 
διοργανωτής εδώ και 55 έτη του Ράλλυ Αι-
γαίου που είναι ο παλαιότερος αγώνας της 
Ανατολικής Μεσογείου δεν θα μπορούσε 
να λείπει από την προσπάθεια αυτή.

Θεωρείται αδιανόητο, σε μία τέτοια επετειακή 
διοργάνωση, να λαμβάνουν μέρος ομάδες 
από χώρες χωρίς θάλασσα και να απουσιάζει 
η Ελλάδα, πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον 
κόσμο η οποία εκτός των άλλων προσπαθεί 
να καταστεί πόλος έλξης για τον διεθνή θα-
λάσσιο τουρισμό και ναυταθλητισμό.

Έτσι την έθεσε υπό την αιγίδα του και με τις 
οργανωτικές δομές του αλλά και με υλικά 
μέσα θα κάνει ότι είναι δυνατόν ώστε η ελλη-
νική αυτή συμμετοχή να στεφθεί με επιτυχία 
και η ελληνική σημαία να πάρει τη θέση που 
της ανήκει ακολουθώντας τις διακρίσεις που 
έχει η εμπορική μας ναυτιλία στον κόσμο. 

 
Φωτογραφία: 54ο Ράλλυ Αιγαίου / ΠΟΙΑΘ / Νίκος Αλευρομύτης 
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ενημερωτικά

Η Jotun Hellas και φέτος στο κορυφαίο τουρνουά 
Γκολφ The Greek Maritime Golf Event 

Εθελοντισμός για 
Πανευρωπαϊκό Techno 293

Στις 29 – 30 Σεπτεμβρίου, για 4η συνε-
χόμενη χρονιά, The Greek Maritime Golf 
Event, θα αποτελέσει σημείο συνάντησης 
αποκλειστικά για διακεκριμένα στελέχη 

της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας 
στα γήπεδα της Costa Navarino, στο The 
Dunes Course, και στο Βay Course.

H Jotun ως ασημένιος χορηγός στη μεγάλη 

διοργάνωση του γκολφ και λάτρης του αθλή-
ματος θα αγωνιστεί με 2 ομάδες. 

Συνολικά, 20 ομάδες των τεσσάρων 
ατόμων θα διαγωνιστούν για την 1η, 2η 
και 3η θέση στην κατάταξη. Στην τελετή 
απονομής των Βραβείων, που θα πραγματο-
ποιηθεί στο εστιατόριο PERO, στο ξενοδοχείο 
Romanos της Costa Navarino, θα βραβευ-
τούν και οι παίχτες που ξεχώρισαν στις ειδι-
κές κατηγορίες “Longest Drive” και “Closest 
to the Pin”.

Το τουρνουά υποστηρίζει το έργο του 
Ιδρύματος “Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν 
Κωνσταντακόπουλου”. Σκοπός του είναι να 
καταστήσει τη Μεσσηνία πρότυπο αειφόρου 
ανάπτυξης, μέσα από την υποστήριξη και 
προώθηση σχετικών δράσεων. Το Ίδρυμα 
σχεδιάζει, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί 
προγράμματα που αφορούν την έρευνα, την 
εκπαίδευση και την υποστήριξη τοπικών 
δομών της Μεσσηνίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες για την 
Jotun Hellas, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
μας στο www.jotun.gr.

Με χαρά σας ενημερώνουμε πως ο Όμιλός 
μας, Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρης 
– Βάρκιζας (Ν.Α.Ο.Β.Β.), ανέλαβε τη διορ-
γάνωση του Πανευρωπαϊκού Πρωτα-
θλήματος Techno 293 που θα διεξαχθεί 
στη Βάρκιζα από τις 20 – 27 Οκτωβρίου 
2018, υπό την αιγίδα του δήμου μας.

Όμως για να πέτυχουμε τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα χρειαζόμαστε και τη δική σου 
ευαισθητοποίηση και συμβολή. Έτσι καλού-
με όλα τα μέλη, φίλους και εθελοντές 
που θέλουν και έχουν τη δυνατότητα, 
να βοηθήσουν στη διεξαγωγή αυτής της 
μεγάλης διοργάνωσης που τιμά τη χώρα 
και την περιοχή μας. 

Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής 
μπορείτε να βρείτε στη Γραμματεία του Ομί-
λου μας, καθώς και στην επίσημη Ιστοσελί-
δα του Ομίλου μας www.naovv.gr

Προσδοκούμε στη συμμετοχή όλων.

Νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο 
Ναυταθλητικού Ομίλου 
Καρλοβάσου

Την Τετάρτη 25 Ιουλίου διεξήχθη η τακτική 
γενική συνέλευση του ΝΑ.Ο.Κ, όπου και έγινε 
ο απολογισμός των τμημάτων, οικονομικός 
απολογισμός ο προϋπολογισμός για το 2019 
και οι εκλογές για το νέο διοικητικό συμβούλιο 
το οποίο έχει ως εξής:

Πρόεδρος Αϊδίνης Ιάκωβος

Αντιπρόεδρος  Αρμενάκης Ιωάννης

Γεν. Γραμματέας Μαργαρώνης Δημήτριος

Ταμίας Τσακίρης Γεώργιος

Ειδ. Γραμματέας Σκάρος Ορέστης

Μέλη Θεοδώρου Πελαγία

 Παπαθανάσης Θεοφάνης

 Πάππας Αθανάσιος

 Σκουδριανός Αθανάσιος
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Κάρτα Υγείας 
Αθλητών

Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ 
ΤΑΕΥΕ/ 386611/15976/1417/152/2018, ΦΕΚ 3254/Β/8-
8-2018 

1. Από 9 Σεπτεμβρίου 2018 γίνεται υποχρεωτική η έκδο-
ση κάρτας υγείας αθλητή/τριας και αποτελεί προϋπόθεση 
για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

2. Η Κάρτα Υγείας είναι αυτοτελές προσωπικό έγγραφο του 
αθλητή/τριας, βρίσκεται στην κατοχή του, ισχύει για ένα έτος 
και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.

3. Η Κάρτα Υγείας θεωρείται μόνον από ιατρούς μονά-
δων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκο-
μείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς 
έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., 
καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την 
καρδιολογική ειδικότητα.

4. Υποχρεωτικές εξετάσεις

 1.  Κλινική εξέταση

 2. Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό

 3. Ηλεκτροκαρδιογράφημα

5. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία αγώνων 
ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής σε αγώνα.

6. Για την έκδοση ή επανέκδοση νέου Δελτίου Αθλητικής 
Ιδιότητας απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ηλεκτρονική 
αποστολή της Κάρτας Υγείας αντί της ιατρικής εξέτασης.

Την Κάρτα Υγείας θα τη βρείτε και στο μενού Αθλητές στο 
www.eio.gr

Με νεότερη κοινή Υπουργική Απόφαση της 
06/09/2018 παρατείνεται η προθεσμία που ορίζεται 
στην παράγραφο 1 έως 08/10/2018.

Έκθεσης φωτογραφίας του 
Ιταλού πρέσβη Stefano 
Benazzo με θέμα  
"Duty of memory"

Στο φιλόξενο 
περιστύλιο της 
Δημοτικής Πινα-
κοθήκης Πειραιά 
την Τετάρτη 
12/09/2018 
έγιναν τα εγκαίνια 
της έκθεσης 
φωτογραφίας του 
Ιταλού πρέσβη 

Stefano Benazzo με θέμα "Duty of memory" όπου καταγρά-
φονται από το φακό του ναυάγια από ολόκληρη την υφήλιο. 

Τα εγκαίνια σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Παρέστησαν πλήθος 
φιλότεχνου κόσμου κι εκπρόσωποι φορέων, οργανισμών, τοπι-
κής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, βουλευτών και εκπρο-
σώπων της διοικήσεως ως και της κυβερνήσεως. 

Η έκθεση οργανώθηκε από την Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά 
και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Παραδοσιακών Σκαφών και 
έγινε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού (στα πλαίσια 
του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018) και της 
Ιταλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα ως μέρος του προγράμμα-
τος TEMPO FORTE. 

Ένα μεγάλο μέρος των εκθεμάτων είναι φωτογραφίες από 
ξύλινα παραδοσιακά σκάφη κατεστραμμένα είτε από εγκα-
τάλειψη τους είτε εκ προθέσεως της Πολιτείας. 

Η έκθεση είχε μεγάλη αναγνωρισιμότητα και θα παραμείνει 
ανοιχτή μέχρι την 30/09/2018. 

Λεζάντες:

1. Ο Ιταλός Φωτογρά-
φος Stefano Benazzo, 
η ομάδα νεαρών 
αξιωματικών Ιταλικού 
Ναυτικού, ο Εμπορικός 
Σύμβουλος της Πρε-
σβείας της Ιταλίας, ο 
Επίτιμος Πρόξενος της 
Ιταλίας Commendatore 
Mauro Renaldi.

2. Ο Πρόεδρος 
Ελληνικού Συνδέσμου 
Παραδοσιακών 
Σκαφών κύριος Νίκος 
Καβαλλιέρος.

1.

2.
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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

Albemarle 27  
Dual Console

Το αμερικάνικο ναυπηγείο Albemarle Boats γιορτάζει τα 40α 
γενέθλια, και παρουσιάζει ένα νέο μοντέλο, το Albemarle 27 
Dual Console.

Με 24° μοίρες deadrise, με τη γνωστή στιβαρή κατασκευή που 
προσφέρει πλήρη προστασία από τα κύματα και το σπρέι, και εξο-
πλισμένο με δυο εξωλέμβιους κινητήρες, το Albemarle 27 DC εγγυ-
άται απροβλημάτιστες πλεύσεις όταν οι υπόλοιποι θα είναι δεμένοι.

Το Albemarle 27 DC, διαθέτει άνετους χώρους με δυνατότητα να φι-
λοξενήσει 10 επιβαίνοντες, ενώ διαθέτει ξεχωριστή τουαλέτα αλλά 
και καμπίνα για ένα άτομο.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε: 

PRAXIS YACHTS - Tel: +30210 89 83185

Έφυγε ο Χρυσός Ολυμπιονίκης 
Οδυσσέας Εσκιτζόγλου

Την Κυριακή 26 Αυγού-
στου έφυγε από τη ζωή 
σε ηλικία 86 ετών, ο 
χρυσός Ολυμπιονίκης 
της ιστιοπλοΐας του 
1960 Οδυσσέας Εσκι-
τζόγλου, ένας μεγάλος 
αθλητής της παγκόσμι-
ας ιστιοπλοΐας και της 
ελληνικής ολυμπιακής 
οικογένειας.

Γεννήθηκε στον Πειραιά 
τον Μάιο του 1932 και η 
αγάπη του για τη θάλασσα 
τον έκανε να ασχοληθεί με 
το άθλημα της ιστιοπλοΐας. 

Το 1956 έκανε την 
πρώτη του εμφάνιση ως 

αθλητής του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα με σκάφη τύπου “Lightning”.

Στην πορεία αναδείχθηκε πέντε φορές πρωταθλητής Ελλάδας, 
κατέκτησε μετάλλιο σε Μεσογειακούς Αγώνες, Πρωταθλητής 
Ευρώπης και το 1960 στους Ολυμπιακούς της Ρώμης έτυχε 
της μεγαλύτερης διάκρισης, την κατάκτηση του χρυσού μεταλ-
λίου με το σκάφος “Νηρεύς” στην κατηγορία Dragon, με τον 
Γιώργο Ζαΐμη και κυβερνήτη τον τότε Διάδοχο Κωνσταντίνο.

Στη συνέχεια το 1964 στους Ολυμπιακούς του Τόκυο κατέκτη-
σε την 8η θέση με τον Θέμη Μαγουλά και τον Γιώργο Ζαΐμη και 
το 1968 στους Ολυμπιακούς του Μεξικού τη 15η θέση με τον 
Αναστάσιο Βογιατζή και τον Γιώργο Ζαΐμη.

Ο Οδυσσέας Εσκιτζόγλου ήταν επίτιμο μέλος του ΠΟΙΑΘ και 
είχε συμμετάσχει σε πολλούς αγώνες ανοικτής θαλάσσης 
και στο Ράλλυ Αιγαίου. 



13Iστιοπλοϊκός Kόσμος

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

με κρίκο D & ιμάντα καβάλου

Πλαστική 
Αγκράφα

Πλαστική 
Αγκράφα

Φερμουάρ
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Στη Νάξο ξεκίνησε το πρόγραμμα "Καθαρά Νησιά" 

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
- HELMEPA και οι εθελοντές δύτες της Aegean Rebreath 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. σε συνεργασία με τον Δήμο και το Λιμεναρχείο 
Νάξου, με συμμετοχή εθελοντών του Συλλόγου Προστασίας 
Άγριας Ζωής Νάξου και της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλω-
σης, πραγματοποίησαν τριήμερο δράσεων καθαρισμού ακτών, 
υφάλων και άλλων τμημάτων του βυθού στη Νάξο. 

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος "Καθαρά 
Νησιά", που υλοποιούν HELMEPA και Aegean Rebreath σε Αίγινα, 
Κέα, Κύθνο, Μαρμάρι Ευβοίας, Νάξο, Πόρο και Σπέτσες με την 
υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκα-
ρίδη. Πραγματοποιώντας κοινές δράσεις καθαρισμού σε ακτές και 
βυθό, το πρόγραμμα στοχεύει στην πρόληψη της ρύπανσης και την 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω της ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίηση αλιέ-
ων, τοπικών φορέων και του 
ευρύτερου κοινού. 

Καθώς οι περισσότερες 
παραλίες της Νάξου ήταν 
κατά γενική ομολογία πε-
ντακάθαρες, οι καθαρισμοί 
ακτών επικεντρώθηκαν στις 
βορεινές ακτές του νησιού 
και συγκεκριμένα στις πα-
ραλίες Αμμίτης και Αμπράμ, 
όπου καταλήγουν πολλά 
επιπλέοντα στη θάλασσα 
απορρίμματα λόγω των 
ανέμων. Επίσης, καθαρί-
στηκε η παραλία Αγιασσός 
στα νότια του νησιού, ενώ 
υποβρύχιοι καθαρισμοί 

πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Άννας και σε ύφαλο στην 
Αγιασσό, όπου ανασύρθηκαν δίχτυα, ελαστικά αυτοκινήτων και 
άλλα ογκώδη αντικείμενα. 

Για την καταγραφή των απορριμμάτων χρησιμοποιήθηκε ειδικό 
πρωτόκολλο που καταρτίστηκε με βάση τα ευρωπαϊκά και διεθνή 
πρότυπα ώστε τα αποτελέσματα να βοηθήσουν στη βελτίωση της 
επιστημονικής γνώσης για τα απορρίμματα σε ακτές και βυθό 
νησιωτικών περιοχών της Ελλάδας. Επίσης, διανεμήθηκε ενημε-
ρωτικό υλικό ευαισθητοποίησης σε τουριστικές επιχειρήσεις και 
τους τοπικούς φορείς.

Η HELMEPA ευχαριστεί θερμά τους εθελοντές που συμμετείχαν στις 
δράσεις, τον Δήμο και το Λιμεναρχείο Νάξου για τη συνδρομή τους, 
τον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου για την πολύτιμη κα-
θοδήγηση, τα τοπικά ΜΜΕ για την προβολή των δράσεων και το Κοι-
νωφελές Ίδρυμα Α. Κ. Λασκαρίδη που υποστηρίζει το πρόγραμμα. 

Με τους νέους μας συνεργάτες-εθελοντές δύτες της Aegean 
Rebreath ανανεώνουμε το ραντεβού μας στους επόμενους 
σταθμούς του προγράμματος "Καθαρά Νησιά". 

Τιμητικό Βραβείο στη HELMEPA
από τα Environmental Awards '18
Την Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018, η Ελλη-
νική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος-HELMEPA έλαβε Τιμη-
τικό Βραβείο για «την προαγωγή της 
περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλες 
τις βαθμίδες της ναυτιλιακής κοινότη-
τας από το 1982 και για το εθελοντικό 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Παιδική 
HELMEPA" από το 1993», από τον θεσμό 
των Environmental Awards 2018, που 
διοργάνωσε για 5η χρονιά η Boussias 
Communications.

Η τελετή απονομής των Βραβείων στις 
καλύτερες πρακτικές της χώρας για την 
προστασία του περιβάλλοντος και την 
αειφορία, έλαβε χώρα στο Κτήμα Αριάδνη 
στη Βαρυμπόμπη, παρουσία άνω των 300 
υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων και 
εκπροσώπων Δημοσίων Φορέων.

Το Βραβείο στη HELMEPA απονε-
μήθηκε τιμητικά από την Κριτική 
Επιτροπή των Environmental 
Awards 2018, εκτός διαδικασίας 
υποβολής, για την ευαισθητοποίη-
ση, το έργο και την προσφορά στο 
περιβάλλον στους 
τομείς δραστηριο-
ποίησης της.

Συγχαρητήρια αξί-
ζουν σε όλους τους 
βραβευθέντες για τις 
προσπάθειές τους 
στην προστασία του 
περιβάλλοντος της 
πατρίδας μας.

Η Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Δρ. Κάτια Λαζαρίδη, Αναπλη-
ρώτρια Πρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέ-
σεων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο επιδίδει το τιμητικό βραβείο 
της HELMEPA στον εκπρόσωπό της Κωνσταντίνο Ανδρεάδη.

Άναμνηστική φωτογραφία με όλους τους βραβευθέντες των Environmental Awards '18.
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Ακόμη 5 νέοι επιστήμονες θα έχουν την ευκαιρία να 'κυνηγή-
σουν' τα όνειρα τους πραγματοποιώντας μεταπτυχιακές σπου-
δές το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, ως υπότροφοι της ΗΕLMEPA.

Οι νέοι υπότροφοι προστίθενται στους 32 νέους και νέες, που 
από το 1998 έχουν λάβει υποτροφίες της ΗΕLMEPA για ναυτι-
λιακές και περιβαλλοντικές σπουδές σε γνωστά πανεπιστήμια σε 
Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Καναδά, Γαλλία και Ελλάδα. 

Οι υποτροφίες, συνολικού ύψους €45.000, απονέμονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της HELMEPA για μονοετείς μεταπτυχιακές 
σπουδές. Φέτος υποβλήθηκαν 34 υποψηφιότητες, όλες υψηλού 
επιπέδου, τις οποίες μελέτησε το Συμβούλιο και απονέμει τις παρα-
κάτω υποτροφίες τιμώντας τη μνήμη σημαντικών για τη HELMEPA 
προσωπικοτήτων:

Την υποτροφία "Γιώργου Π. Λιβανού" στον κ. Νικόλαο Βου-
τυράκο, αριστούχο απόφοιτο της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, για 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ΜΠΣ) LLM Master of Law με 
εξειδίκευση International Maritime Arbitration στο University of 
Cambridge.

Την υποτροφία "Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου", στις 
αποφοίτους: 

• Αφροδίτη Γρηγοροπούλου, του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ  
 για ΜΠΣ Ecology, Environmental Management and Restoration  
 στο University of Barcelona, 

• Ελισάβετ Παπάλου της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του 
ΠΑ.ΠΕΙ. για ΜΠΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 

και

• Παναγιώτα Ιωαννίδου της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπι- 
 στημίου Αιγαίου για δια-τμηματικό ΜΠΣ Προστασία, Συντήρηση  
 και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού, στην Πολυτεχνική  
 Σχολή του ΑΠΘ.

Την υποτροφία "Σταύρου Νταϊφά", ευγενική χορηγία της κας 
Ειρήνης Στ. Νταϊφά, Γενικής Γραμματέως του Διοικητικού Συμβου-
λίου της HELMEPA, στην Αλεξία Σαντουριάν, αριστούχο απόφοιτο 
του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ., για MSc Marine 
Technology στο Newcastle University. 

Ευχαριστούμε τους 34 υποψηφίους για το ενδιαφέρον τους, συγχαί-
ρουμε θερμά τους νέους υποτρόφους και ευχόμαστε σε όλους υγεία 
και καλή επιτυχία στα σχέδια τους!

Συνεχίζοντας μία παράδοση 54 ετών, ο ΠΟΙΑΘ διοργά-
νωσε και εφέτος το Διεθνές Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου 
με μία εντελώς διαφορετική καινοτομία. Συντονισμένος 
με το πνεύμα και τις ενέργειες των διεθνών οργανισμών 
προστασίας του περιβάλλοντος και ακολουθώντας τις 
οδηγίες της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, 
αφιέρωσε την εφετινή διοργάνωση, σε συνεργασία με τη 
HELMEPA, στην προστασία των θαλασσών, δημιουργώ-
ντας την ενέργεια "Να σώσουμε τις Θάλασσές Μας".

Σφραγίζοντας την συνεργασία αυτή, ο πρόεδρος της 
HELMEPA, Δρ. Γεώργιος Γράτσος, έδωσε την εκκίνηση 
του αγώνα από την πυραυλάκατο ΤΠΚ ΜΠΛΕΣΣΑΣ και δή-
λωσε στους δημοσιογράφους που παρευρίσκονταν «Είμαι 
ευτυχής που το Ράλλυ Αιγαίου στηρίζει την προστασία 
της θάλασσας και ευχαριστώ τον κ. Μαραγκουδάκη για 
αυτή την πρωτοβουλία. Στην Αμοργό, τους Λειψούς 
και την Πάρο, επιστήμονες και στελέχη της HELMEPA, 
σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, θα συντονίσουν 
συμβολικούς καθαρισμούς των ακτών από τα πληρώμα-
τα των σκαφών που λαμβάνουν μέρος στον κορυφαίο 
αγώνα. Ευχόμαστε να καταφέρουμε να περάσουμε αυτό το μήνυ-
μα σε όλους τους ιστιοπλόους ώστε να αφήσουμε ένα καλύτερο 
περιβάλλον σε αυτούς που θα μας διαδεχτούν».

Οι Υποτροφίες της HELMEPA 

HELMEPA & ΠΟΙΑΘ μαζί στο 55ο Ράλλυ Αιγαίου

Από την τελική απονομή επάθλων του 55ου Ράλλυ Αιγαίου 
στην Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου, όπου ο Πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ 
κ. Ιωάννης Μαραγκουδάκης βράβευσε την HELMEPA και τον 
πρόεδρό της Δρ. Γεώργιο Γράτσο.
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3rd Sailing Training Cup
Αγώνες, διακοπές και μοναδικές εμπειρίες

Για τρίτη χρονιά ο ΠΟΙΑΘ διοργά-
νωσε τον εκπαιδευτικό αγώνα με 
τα σκάφη της σχολής του Ομίλου 
και πληρώματα που απαρτίζονταν 
από απόφοιτους της. 

Το 3ο Sailing Training Cup που είχε σαν 
στόχο να εξοικειωθούν οι νέοι ιστιοπλό-
οι με τις διαδικασίες της αγωνιστικής 
ιστιοπλοΐας, αλλά και να απολαύσουν μία 
εβδομάδα διαφορετικών-ιστιοπλοϊκών κα-
λοκαιρινών διακοπών στον Αργοσαρωνι-
κό, ξεκίνησε το Σάββατο 4 Αυγούστου από 
τον Φαληρικό Όρμο με βόρειους ανέμους και 
έδεσε το πρώτο βράδυ στον γραφικό Πόρο.

Τα πληρώματα απόλαυσαν το μπάνιο τους 
στον μαγευτικό κόλπο του Ρωσικού Ναυ-
στάθμου και μετά το βράδυ ξεκουράστηκαν 
και περπάτησαν στα γραφικά σοκάκια του 
νησιού. Την επόμενη μέρα τα σκάφη πήραν 
εκκίνηση από την εξωτερική πλευρά του 
Πόρου, κάτω από τον καταπράσινο λόφο που 
δεσπόζει στην ανατολική πλευρά του νησιού 
με πορεία για Τσελεβίνια και τερματισμό 
στην Ερμιόνη. Ο άνεμος ήταν και την Κυριακή 
βοριάς, αλλά μικρότερης έντασης με αποτέ-
λεσμα τα σκάφη να σηκώσουν μπαλόνια και 
οι μαθητές να απολαύσουν την πλεύση και τις 
'κόντρες' με τα αλλά σκάφη. 

Μετά τα Τσελεβίνια αρχικά η πλεύση για την 
Ερμιόνη δεν σήκωνε το μπαλόνι, αλλά στην 
πορεία της κούρσας ο αέρας γύρισε και τα 

μπαλόνια έκαναν ξανά την εμφάνισή τους για 
δεύτερη φορά την ίδια μέρα. Τελικά τα σκάφη 
τερμάτισαν στην Ερμιόνη με τζένοες αφού η 
ένταση του βοριά πλησιάζοντας στον τερμα-
τισμό είχε πολλαπλασιαστεί και η γωνία δεν 
βοηθούσε καθόλου, παρά μόνον για τζένοες. 

Στην Ερμιόνη τα πληρώματα την πρώτη μέρα 
της παραμονής τους απόλαυσαν το απογευ-
ματινό μπάνιο και τη μικρή αλλά γραφική 
πόλη ενώ την επόμενη μέρα, από το πρωί τις 
κοντινές παραλίες. Το βράδυ της δεύτερης 
μέρας είχε οργανωθεί η τελετή απονομής, 
των δυο πρώτων ιστιοδρομιών στις φιλό-
ξενες εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου 
Ερμιόνης και έτσι ολοκληρώθηκε η παραμονή 
στην πόλη. 

Την Τρίτη το πρωί τα σκάφη πήραν τον δρόμο 
για την επόμενη εκκίνηση από την Ερμιόνη 
για το Ναύπλιο, αλλά ή άπνοια που επικρα-
τούσε στον κόλπο ανάγκασε την Επιτροπή 
Αγώνων να 'τραβήξει' τα σκάφη μέχρι τον 
φάρο στον Άγιο Αιμιλιανό, ανοιχτά από 
την Κόστα, όπου και πλέον βρήκαν τον αέρα 
του Αργολικού Κόλπου και ξεκίνησαν όρτσα 
και αρκετά σιγά προς το επόμενο σημείο της 
διαδρομής. Η ιστιοδρομία προς το Ναύπλιο 

ομιλικά Κείμενο και φωτογραφίες: Παναγιώτης Δημητρακόπουλος
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σίγουρα θα είναι μία κούρσα που τα πληρώ-
ματα θα θυμούνται για αρκετά χρόνια, αφού 
ο καιρός άλλαζε συνεχώς διευθύνσεις και 
εντάσεις με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν 
σχεδόν όλα τα πανιά κάθε σκάφους, χωρίς 
ιδιαίτερα αποτελέσματα, αφού τα δύο από 
τέσσερα σκάφη του αγώνα έμειναν εκτός 
χρονικού ορίου. Το χαρακτηριστικό της κούρ-
σας ήταν ότι εκτός από το σκάφος Ποσειδών 
που τερμάτισε νωρίς στο Ναύπλιο και κέρδισε 
την ιστιοδρομία, το σκάφος Ανδρομέδα πέ-
ρασε τη γραμμή τερματισμού στις 20.59 και 
48 δευτερόλεπτα δηλαδή 12 δευτερόλεπτα 
πριν 'κλείσει' η ιστιοδρομία που είχε όριο τερ-
ματισμούς τις 21.00. Κούρσα για γερά νεύρα 
και σκληρή δουλειά που μάλλον δικαίωσε το 
πλήρωμα του Δημήτρη Πουρνατζή.

Τα πληρώματα που είχαν ήδη κουραστεί απί-
στευτα με την άπνοια της ιστιοδρομίας αυτής, 
το πρώτο βράδυ απλά ξεκουράστηκαν και την 
επόμενη μέρα επισκέφτηκαν τις ομορφιές του 
μοναδικού Ναυπλίου. Η απονομή της ιστιο-
δρομίας έγινε στο μοντέρνο εστιατόριο 3sixty 
του Ναυπλίου όπου τα πληρώματα απόλαυ-
σαν φαγητό, ποτό και χορό μέχρι αργά, ξεφα-
ντώνοντας ως μια παρέα και βιώνοντας την 

εναλλαγή από την αγωνιστική ιστιοπλοΐα στη 
χαρά της παρέας και του κεφιού που χαρίζουν 
μόνον οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες.

Η εκκίνηση από το Ναύπλιο δόθηκε την επό-
μενη μέρα με πορεία για την Κοιλάδα, το γρα-
φικό ψαροχώρι που βρίσκεται καλά κρυμμένο 
στην Πελοπόννησο. Ο αέρας που επικρα-
τούσε ήταν δυνατός βοριάς και η διαδρομή 
έγινε από τα σκάφη με τζένοες και αρκετές 
ώρες κρέμασμα στα ρέλια. Η παραμονή των 
σκαφών στην Κοιλάδα, ήταν μια διαφορετική 
εμπειρία με δυσκολίες στην αγκυροβολιά των 
σκαφών αφού ο βοριάς είχε γίνει πλέον πολύ 
πολύ δυνατός. Τα πληρώματα δεν είχαν πολ-
λές εναλλακτικές στην Κοιλάδα παρά μόνον 
το μπάνιο στη θάλασσα και μικρές βόλτες 
στις ειδυλλιακές ψαροταβέρνες της περιοχής. 
Όμως η νυχτερινή μεθόρμιση των τεσσάρων 
σκαφών, αφού πλέον το σημείο που τα σκάφη 
είχαν αγκυροβολήσει από το απόγευμα, δεν 
ήταν η καλύτερη λύση για τη διάρκεια της νύ-
χτας, ήταν η διαφορετική εμπειρία που έμελλε 
να ζήσουν οι συμμετέχοντες στον αγώνα. Όλα 
αυτά τελικά είναι τα στοιχεία που προσδίδουν 
τις γνώσεις και τη διαφορετικότητα στους νέ-
ους ιστιοπλόους που μέσα από τις εναλλαγές, 
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ομιλικά

αντιλαμβάνονται ότι η ιστιοπλοϊκή ζωή δεν 
είναι μόνον οι διαδικασίες στη θάλασσα αλλά 
και όλα αυτά που προκύπτουν στα δύσκολα 
ελληνικά λιμάνια. 

Τα σκάφη από την Κοιλάδα ξεκίνησαν την 
επόμενη μέρα με εξαιρετικά δυνατούς 
βόρειους ανέμους και η πρόβλεψη για την 
περιοχή ήταν για ακόμα δυνατότερους. Τελικά 
όμως και ευτυχώς για όλους η πορεία από 
την Κοιλάδα έως τον τερματισμό στην Ύδρα 
με πέρασμα μέσα από το στενό των Σπετσών 
ήταν καλύτερη από την αναμενόμενη αφού 
επικρατούσαν ισχυροί βόριοι άνεμοι, κυρίως 
μετά τις Σπέτσες και έως τη Δοκό, όμως δεν 
ήταν οι αναμενόμενοι της πρόβλεψης. 

Έτσι τα σκάφη τερμάτισαν την τελευταία 
κούρσα του 3ου Sailing Training Cup στο 
κλασικό σημείο τερματισμού της Ύδρας, 
μπροστά στα βράχια με τον ιστό και την 
ελληνική σημαία και πλέον βρίσκονταν 
δεμένοι σ ένα από τα ωραιότερα νησιά 
της χώρας μας. Η τελική απονομή επάθλων 
έγινε το βράδυ της ίδιας μέρας στην ταβέρ-
να Ντούσκος-Η Ξερή Ελιά, προσφορά του 
Υδραίικου Ναυτικού Ομίλου (ΥΝΟ), παρουσία 
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του δημάρχου Ύδρας, Δρ. Γεώργιου Κου-
κουδάκη καθώς και άλλων εκπροσώπων 
των τοπικών αρχών, όπου τα πληρώματα 
χειροκροτήθηκαν για την προσπάθειά τους 
και απόλαυσαν τοπική κουζίνα. 

Το Sailing Training Cup είναι μια δια-
φορετική εμπειρία για όσους συμμετέ-
χουν. Απευθύνεται σε ανθρώπους που 
κάνουν τα πρώτα τους δειλά αγωνι-
στικά βήματα, μετά την απόκτηση του 
πτυχίου ιστιοπλοΐας από τον ΠΟΙΑΘ. Η 
διοργάνωση προσφέρει στους συμμετέ-

χοντες μοναδικές εμπειρίες, και επιπλέ-
ον γνώσεις από αυτές που αποκτήσαν 
τελειώνοντας τη σχολή. Γνώσεις όπως 
διαδικασίες εκκίνησης, κανονισμοί 
ιστιοδρομιών, συνεχείς και κάτω από 
πίεση αλλαγές πανιών, αγκυροβο-
λιές και μεθορμίσεις, εναλλαγή των 
θέσεων μεσα στο σκάφος, χάραξη 
πορείας με αγωνιστικά κριτήρια, αλλά 
και διασκέδαση σε συνδυασμό με τη 
δημιουργία νέων φίλων είναι λίγα 
από αυτά που βιώνουν όσοι αποφασί-
ζουν να λάβουν μέρος και ζήσουν την 
εμπειρία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Σκάφος  Κυβερνήτης    Ιστιοδρομίες  Βαθμοί

1. Αρμενιστής  Ισίδωρος Κυριακού  1 1 DNF 3 1 11

2. Ανδρομέδα  Δημήτρης Πουρνατζής 2 3 2 2 2 11

3. Ποσειδών Μάκης Καπότσης 3 2 1 4 3 13

4. Αΐτης Κώστας Κωνσταντινίδης  4 4 DNF 1 4 18
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29η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα 
Ιονίου 2018

Κείμενο και φωτογραφίες: Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρώνανοικτή θάλασσα

Με μία πλούσια τελετή λήξης στο 
Ληξούρι, αντάξια της φετινής 
πετυχημένης διοργάνωσης και της 
κεφαλλονίτικης φιλοξενίας, ολο-
κληρώθηκε η 29η Διεθνής Ιστιο-
πλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου. 

Τον τόνο έδωσε η ιδιαιτερότητα του τοπίου, 
οι ληξουριώτικες καντάδες και το κάδρο 
έκλεινε με το λιμάνι γεμάτο από τα σκάφη του 
αγώνα, ενώ την τελετή λήξης τίμησαν με 
την παρουσία τους, ο αντιπεριφερειάρχης 
Τουρισμού των Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος 
Γαλιατσάτος, ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλ-
ληνίας-Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκο-
νας, ο δήμαρχος του νησιού κ. Αλέξανδρος 
Παρίσης, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου 
κ. Αλέξης Μοσχονάς, ο Γραμματέας της 
Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής 
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας κ. Γιάννης Καλα-
τζής, ο κυβερνήτης του σκάφους συνοδείας 
του Π.Ν. πλωτάρχης Π.Ν. Αντώνης Σατζέλ-
λης, εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου και μία 
ιστορική μορφή της ελληνικής ωκεανοπορίας 
ο κ. Αντώνης Βασιλειάδης, ο πρώτος Έλληνας 
που διέσχισε τον Ατλαντικό σε μοναχικό 
πλου. Επίσης, παρόν έδωσαν εκπρόσωποι 
των συνδιοργανωτών ομίλων του Ράλι Ιονίου, 
φίλοι αλλά και συντελεστές της φετινής διορ-
γάνωσης, όπως ο Βασίλης Ρουχωτάς πρώην 
δήμαρχος Παλικής. 

Μετά την απονομή των επάθλων του Ράλι 
Ιονίου ακολούθησε η απονομή του πα-
ράλληλου ιστιοπλοϊκού αγώνα "Juan de 
Fuca", που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος 
Κεφαλονιάς-Ιθάκης, με τη συγγραφέα Ευρυ-
δίκη Λειβαδά-Ντούκα να κάνει αναφορά στον 
μεγάλο Κεφαλλονίτη εξερευνητή. Την τελετή 

έκλεισε η βράβευση του 
κ. Αντώνη Βασιλειάδη 
και κεφαλλονίτικες 
καντάδες.

Η φετινή διοργάνω-
ση του Ράλι Ιονίου 
ήταν επιτυχημένη και 
χαρακτηρίστηκε από 
ιστιοπλοϊκές διαδρομές 
οι οποίες ανέδειξαν 
με τον καλύτερο τρόπο 
τους ιστιοπλοϊκούς 
δρόμους του Ιονίου, με 
καιρικές συνθήκες ιδα-
νικές, αφού μετά από 
παρατεταμένη αστάθεια 
ο καιρός επέστρεψε 
στις συνήθεις για την 

εποχή συνθήκες, δηλαδή μελτέμι στο Αιγαίο 
και δυτικοί στο Ιόνιο. 

Η 1η παράκτια διαδρομή του Πατραϊκού 
ήταν μία ευχάριστη πρόγευση αγωνιστικά, με 
τον ανατολικό τοπικό άνεμο να δίνει ευκαιρία 
για τακτικές (η στεριά σε συνδυασμό με το 
ρεύμα έδινε πλεονέκτημα) και ευθύς εξαρχής 
να προμηνύει μία μάχη για τις πρώτες θέσεις. 

Η 2η διαδρομή προς τη Ζάκυνθο ήταν μία 
δύσκολη διαδρομή για τα πιο αργά σκάφη, 
αφού οι ασθενείς δυτικοί άνεμοι έπεσαν το 
βράδυ, αναγκάζοντας ορισμένα να εγκατα-
λείψουν, με το μεγαλοπρεπές Νixie (Χ-50) 
να παίρνει την κανονιά στις 20:00 και το 
τελευταίο σκάφος να μπαίνει στο λιμάνι στις 
08:30 την επομένη. 

Η 3η διαδρομή από τη Ζάκυνθο στο 
Ληξούρι ικανοποίησε όλους με τον μαΐστρο 
να φέρνει και ανακατατάξεις, αφού όποιος 
κρατήθηκε κοντά στην Κεφαλονιά δεν πήρε 
αυτό που ανέμενε. 

Στη συνέχεια, την Παρασκευή και το Σάββα-
το, στον κόλπο του Ληξουρίου σε συνθήκες 
ιδανικές για ιστιοπλοΐα διεξήχθησαν όρτσα-
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πρύμα, με τις διαδρομές να μετρούν για 
τον τοπικό αγώνα "De Fuca" και για την 4η 
διαδρομή του Ράλι Ιονίου. 

Συνολικά 33 σκάφη και 170 ιστιο-
πλόοι συμμετείχαν σε 2 κατηγορίες, με 
το "Allegoria" και το "Απήδαλος Ναυς-
International Maritime Services" να παίρνουν 
το επαμειβόμενο κύπελλο στην κατηγορία 
ORC International και ORC Club αντίστοιχα. 

Σ τ η  γ ε ν ι κ ή  κ α τ ά τ α ξ η  O R C  I N T L :

1. ALLEGORIA, Ν.Ο.Δελφιναρίου

2. BIDOURIK, Ι.Ο.Πατρών

3. CHRISTINA II-MARISPOND HELLAS,  
 ΠΟΙΑΘ

Σ τ η ν  1 η  κ α τ η γ ο ρ ί α  O R C  C L U B :

1. ΑΠΗΔΑΛΟΣ ΝΑΥΣ-INTERNATIONAL  
 MARITIME SERVICES, Ν.Ο.Ε.

2. NIXIE, Ν.Ο.Λευκάδος 

3. ΑΘΗΝΑ, Ν.Α.Ο. Βούλας 

Σ τ η  2 η  κ α τ η γ ο ρ ί α  O R C  C L U B :

1. ΤΟΛΜΗ, Ι.Ο.Νοτίου Ελλάδος

2. ΕΧ-ΑΝΙΜΟ, Α.Ν.Ο. Ζακύνθου 

3. HARRISON, Ν.Ο. Αιγίου "Ποσειδών"

 

Σ τ η ν  O V E R A L L  τ η ς  κ α τ η γ ο ρ ί α ς 
O R C  C L U B :

1. ΑΠΗΔΑΛΟΣ ΝΑΥΣ-INTERNATIONAL  
 MARITIME SERVICES, Ν.Ο.Ε.

2. NIXIE, Ν.Ο. Λευκάδος 

3. ΤΟΛΜΗ, Ι.Ο.Νοτίου Ελλάδος

 

Και δεν υπάρχει πιο ασφαλές κριτήριο 
επιτυχίας μίας διοργάνωσης, από το πλήθος 
εκείνων που επένδυσαν σε αυτήν και είναι οι 
φορείς και οι χορηγοί. 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής επι-
θυμούμε να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς 
που συνέβαλαν στην επιτυχία της φετινής 
διοργάνωσης, τα πληρώματα, τις επιτρο-
πές, το Υπουργείο Τουρισμού που έθεσε 
τον αγώνα υπό την αιγίδα του, το Πολεμικό 
Ναυτικό για την αδιάκοπη παρουσία του με 
σκάφος συνοδείας, την πυραυλάκατο «Σημ. 
Καβαλούδης», την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
για τη συνδιοργάνωση, το Λιμενικό Ταμείο 
Κεφαλληνίας-Ιθάκης, τις δημοτικές αρχές 
της Πάτρας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου, το 
Επιμελητήριο Κεφαλληνίας-Ιθάκης και τους 
χορηγούς :

• Τη Διώρυγα Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ. Α.Ε.)

• Τον χορηγό του Ι.Ο.Πατρών «SUPER  
 CARGO, Yacht Special Transport»

• Την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, ασφάλειες

• Την IONIAN DIAMOND MARITIME,  
 επισκευές – συντηρήσεις σκαφών

• Την ΕΥ SAILING, Θεματικά ιστιοπλοϊκά  
 ταξίδια

• Τη ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Cruises

• Τα Ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς

• Το Οινοποιείο ΣΚΛΑΒΟΣ

• Και τον κ. Βασίλη Ρουχωτά για την  
 πολύτιμη βοήθειά του.

Τελικά αποτελέσματα 29ης Διεθνής Ιστιο-
πλοϊκής Εβδομάδας Ιονίου 2018:

O R C i

1. ALLEGORIA με κυβερνήτη τον Ιωάννη  
 Αργυράκη

2. BIDOURIK με κυβερνήτη τον Philip  
 Corbett

3. CHRISTINA II – MARISPOND HELLAS  
 με κυβερνήτη τον Σπύρο Κανάρη

O R C  C l u b

1. APIDALOS NAFS – INTERNATIONAL  
 MARITIME SERVICES με κυβερνήτη τον  
 Παύλο Κούρκουλο

2. ΝΙΧΙΕ με κυβερνήτη τον Francis  
 Verbeiren

3. TOLMI με κυβερνήτη τον Ιωάννη  
 Σαραντόπουλο
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Κύπελλο Βορείου Αιγαίου & Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα στο Porto Carras

Κείμενο: Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης 
Φωτογραφίες: Νίκος Παντής

Με πανηγυρικό τρόπο ολοκλη-
ρώθηκε το Κύπελλο Βορείου 
Αιγαίου που διοργάνωσε στον 
Τορωναίο Κόλπο, ο Ναυτικός 
Όμιλος Θεσσαλονίκης υπό 
την αιγίδα της Ελληνικής Ιστι-
οπλοϊκής Ομοσπονδίας και 
συνδυάστηκε με το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας Ανοι-
κτής Θαλάσσης αλλά και με το 
"X-Yachts Cup 2018". 

Με δυνατούς βόρειους ανέμους το Σάββα-
το το πρωί, το σκηνικό ήταν κατάλληλο για 
ιστιοπλοΐα και τα πληρώματα των 35 σκα-
φών που μετείχαν στη διοργάνωση έζησαν 
έντονες συγκινήσεις, χάρηκαν τον αγώνα 
και αποχαιρέτησαν το Porto Carras Grand 
Resort, στο οποίο ελλιμενίστηκαν τα σκάφη, 
με τις καλύτερες αναμνήσεις. 

Η απονομή έγινε το βράδυ του Σαββάτου στο 
ξενοδοχειακό συγκρότημα της Χαλκιδικής και 
τα έπαθλα για το "X-Yachts Cup 2018" έδωσε 
ο παγκόσμιος πρωταθλητής της ιστιοπλοΐας 
και ιδιοκτήτης της Atalanta Marine, Γιώργος 
Ερτσος. Η χωρίς προηγούμενο προσφορά 
αθλοθεσίας στο Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 
από μέλη και φίλους του Ναυτικού Ομίλου 
Θεσσαλονίκης δημιούργησε πλεόνασμα στον 
προϋπολογισμό της διοργάνωσης, το οποίο ο 
ΝΟΘ αποφάσισε να προσφέρει στον Ναυτικό 
Αθλητικό Όμιλο Μάτι Αττικής. «Είναι το λιγό-
τερο που μπορούμε να κάνουμε, για όλους 
τους συνανθρώπους μας που έζησαν και 

ζουν δύσκολες στιγμές 
από τις καταστροφι-
κές πυρκαγιές στην 
περιοχή. Η σκέψη μας 
είναι συνεχώς μαζί τους 
και πρέπει όλοι να τους 
βοηθήσουμε με κάθε 
δυνατό τρόπο, για να 
επιστρέψει η ζωή τους 
σε κανονικούς ρυθ-
μούς. Πιστεύω ότι όλος 
ο κόσμος της ιστιοπλο-
ΐας έχει συγκλονιστεί 
από την τραγωδία, ειδι-
κά από τις τόσες ψυχές 
που χάθηκαν άδικα από 
την πύρινη λαίλαπα», επισήμανε ο Πρόε-
δρος της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης, της 
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, Άκης 
Τσαλίκης. Το Κύπελλο Βορείου Αιγαίου είναι 
ο πιο ιστορικός αγώνας ιστιοπλοΐας ανοιχτής 
θαλάσσης στη Βόρεια Ελλάδα και ξεκίνησε 
το 1978 με διοργανωτή τον Ναυτικό Όμιλο 
Θεσσαλονίκης. Φιλοξενείται στο Porto Carras 
Grand Resort που έχει δημιουργήσει τη δική 
του ιστορία στα ναυταθλητικά δρώμενα.

Ο ι  ν ι κ η τ έ ς  α ν ά  κ α τ η γ ο ρ ί α  ε ί ν α ι :

ΟRC A (μετά από 7 ιστιοδρομίες)

1. ELLINIXX-TRATA με κυβερνήτη τον  
 Στέργιο Λεονταρίδη

2. CODE ZERO-MASTIHASHOP με  
 κυβερνήτη τον Μιχάλη Μπελεγρή

3. EX OFFICIO με κυβερνήτη τον Γιώργο  
 Πετρόχειλο

ΟRC B (μετά από 7 ιστιοδρομίες)

1. PEGA-MUSTO με κυβερνήτη τον Δημήτρη  
 Αλεβιζάκη

2. TAMUMM-MARINESHOP με κυβερνήτη  
 τον Aντώνη Κατιγιαννάκη

3. OXYGONON με κυβερνήτη τον Ακη  
 Τσαλίκη

SPORT (μετά από 4 ιστιοδρομίες)

1. KOURSAROS με κυβερνήτη τον Γιάννη  
 Λαμπριανίδη

2. CHRISTINA με κυβερνήτη τον Νίκο  
 Γραμματικάκη

3. NIRIIDA με κυβερνήτη τον Πασχάλη  
 Σαμαρά

Τα πρώτα σκάφη και στις τρεις κατηγορίες, 
αναδείχθηκαν νικητές και στο "X-Yachts Cup 
2018".

ανοικτή θάλασσα
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ανοικτή θάλασσα Κείμενα: Σπυριδούλα Σπανέα, Παντελής Λώλης, Δημήτρης Ν. Ζαρογιάννης, 
Νίκος Φωτίου, Πάνος Δημητρακόπουλος - Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης

Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα

Πενήντα πέντε χρόνια αλμύρας, 55 χρόνια με μποφόρ, 
με μπουνάτσες, με δελφίνια, με νησιώτικα γλέντια, με 
κοινωνική προσφορά… 55 χρόνια Ράλλυ Αιγαίου. 
Εάν ρωτούσαμε έναν παλαιό 'εραστή' της ιστορικής 
διοργάνωσης του Πανελληνίου Ομίλου Ανοικτής 
Θαλάσσης, έναν Μπόνα, έναν Μανιουδάκη, έναν 
Μαραγκουδάκη, τι είναι αυτό που τους σαγηνεύει σε 
αυτόν τον αγώνα, ίσως να μας απαντούσαν ότι τους γο-
ήτευσαν οι σειρήνες, οι γοργόνες, όλα αυτά τα μυθικά 
πλάσματα που κρατούσαν τον Οδυσσέα μακριά από την 
Ιθάκη. Σα να απλώνει το Πέλαγος μαγικά δίκτυα και να 
τυλίγει σε αυτά όσους τρέχουν στο Ράλλυ, στο οποίο 
δανείζει το όνομά του. 

Ράλλυ Αιγαίου… Ένας διαφορετικός αγώνας. Ένας αγώνας που δε 
μοιάζει με κανέναν και που όταν τελειώνει μετράς τις ημέρες για τον 
επόμενο. Ένας αγώνας που αφήνει την ιστιοπλοϊκή δεινότητα και 
τη ναυτοσύνη ελεύθερη. Δε σε περιορίζει σε μικρές πλεύσεις. 
Αγωνίζεσαι και είσαι εσύ, το Αιγαίο και η αγάπη σου για την ιστιοπλοΐα. 
Είσαι εκεί και θα αναμετρηθείς με όλα τα στοιχειά της φύσης. Όλα αυτά 
που θα σου φέρει το Αιγαίο μπροστά σου για να σου υπενθυμίσει ότι 
αυτός είναι ο οικοδεσπότης σου και εσύ απλώς ο φιλοξενούμενος του. 
Θα αγωνιστείς, θα νευριάσεις, θα βρίσεις για τις καιρικές συνθήκες, για 
τα πολλά μίλια αλλά ύστερα θα πεις γεμάτος υπερηφάνεια: «Έχω στο 
βιογραφικό μου ακόμα ένα Ράλλυ Αιγαίου». 

Το πέλαγος των ποιητών εφέτος φιλοξένησε τον 55ο αγώνα του. Και αυτή 
το φορά το Αιγαίο έστησε τη δική του παράσταση, στο δικό του γήπεδο 
και πρόσφερε στους λάτρεις της πραγματικής ιστιοπλοΐας ανοικτής 
θαλάσσης μία πρωτοφανή μπουνάτσα. Σα να ήθελε να τους πει «Εδώ σας 
θέλω. Τα τελευταία χρόνια σας είδα στα μελτέμια, για να σας δω και στις 
μπουνάτσες... Για να δω τις αντοχές σας». Και αυτοί σήκωσαν το… γάντι και 

55o Ράλλυ Αιγαίου
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ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο τρόπο και σε αυτή την πρόκληση.

Στην 55η διοργάνωση, η νέα γενιά πήρε τη σκυτάλη από τους 
παλαιότερους, σα να ήθελε να δείξει ότι το Ράλλυ Αιγαίου είναι 
σαν το Πέλαγός του… νυν και αεί. Οι παλαιότεροι, γαλουχημένοι με 
το «Ευ Αγωνίζεσθαι», χειροκρότησαν την επιτυχία των νεότερων γιατί 
στα πρόσωπα των νεαρών ιστιοπλόων του νικητή "Chiara Iason" 
βλέπουν τους συνεχιστές του θεσμού. Το Αιγαίο είναι όπως το αίμα 
που τρέχει στις γαλάζιες, από το χρώμα του Πελάγους, φλέβες των 
'ανθρώπων της θάλασσας' και η μαγεία περνάει από τη μία γενιά στην 
άλλη, σαν αδελφοποίηση. 

Και η νέα γενιά έχει μόνο να μάθει από τους παλαιούς. Από τον «Νέστορα 
της ιστιοπλοΐας», τον Στέλιο Μπόνα, από τον γητευτή του Κρητικού και 
του Αιγαίου Πελάγους, τον Κωνσταντίνο Μανιουδάκη, ναύαρχο ε/α 
Π.Ν, από τον Μπούμπη Χατζηκυριακάκη που από μικρό παιδί ζει με το 
'μικρόβιο' του υδάτινου στίβου και από τον Ιωάννη Μαραγκουδάκη που 
είναι πρώτα ιστιοπλόος και ύστερα πρόεδρος. Και κάπου ανάμεσα στους 
παλαιούς και στους νέους υπάρχει και μία άλλη γενιά. Είναι αυτοί που 
ανδρώθηκαν με τον θεσμό και μετά την ολοκλήρωση μιας διοργάνωσης 
μετράνε τις ημέρες για το πότε θα έρθει ο Ιούλης να τρέξουν στην επόμε-
νη. Είναι ο Δημήτρης Δεληγιάννης. Ο ολυμπιονίκης, με χιλιάδες μίλια 
στο τρίγωνο και στην ανοικτή θάλασσα και πολυνίκης της διοργάνωσης, 
που παρά το σοβαρό πρόβλημα στο χέρι του, δε δίστασε να τοποθετήσει 
στα… κοχύλια του Αιγαίου τη συμβουλή των γιατρών για αποχή από ένα 
τόσο δύσκολο αγώνα και βρέθηκε στο τιμόνι του "Bullet Encode". Με 
άξιο συμπαραστάτη το… ιστιοπλοϊκό του παιδί, τον Σίμο Καμπουρίδη 
και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας πήραν μέρος σε ιστιοδρομίες υψηλών 
απαιτήσεων. Είναι ο Λεωνίδας Πελεκανάκης. Ολυμπιονίκης με πολλές 

επιτυχίες σε τρίγωνο και ανοικτή θάλασσα, με το Ράλλυ Αιγαίο να 
κατέχει, όμως, μία ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του. Πάντα πρόθυμος να 
μεταβιβάσει τις γνώσεις του στη νέα γενιά γίνεται κοινωνός ιστιοπλοϊκής 
δεινότητας. Είναι οι, επίσης πολυνίκες τους Ράλλυ, Περικλής Λιβάς και 
Νίκος Λάζος, οι οποίοι, αφού άφησαν στη στεριά το "Optimum", προκει-
μένου να βρεθούν και πάλι στην αγκαλιά του Αιγαίου ήρθαν σε συμφω-
νία με Ρουμάνους ιστιοπλόους, τους μπόλιασαν στον 55χρονο θεσμό 
και με το "Africana", Έλληνες και Ρουμάνοι «άνθρωποι της θάλασσας», 
πήραν μέρος στον αγώνα – πρόκληση. Είναι ο Γιάννης Απειρανθίτης. 
Έμπειρος ιστιοπλόος, με επιτυχίες σε τρίγωνο και ανοικτή θάλασσα και 
ένας από τους καλύτερους tactician σε διεθνές επίπεδο. Είναι ο Γιώργος 
Συκάρης που, με το πάντα προσεγμένο στυλιστικά πλήρωμα του "Βάνα 
Βιολέτα", κάθε χρόνο προσθέτουν στα βιογραφικά τους μίλια εμπειριών 
και ιστιοπλοϊκών γνώσεων. Είναι οι δάσκαλοι της ιστιοπλοΐας, Άλφης 
Γεωργιάδης και Παύλος Κούρκουλος, αλλά είναι και ο Walter Kraher. 
Ο Αυστριακός ιστιοπλόος έχει κολλήσει για τα καλά το μικρόβιο του 
Αιγαίου και τα τελευταία χρόνια παίρνει την οικογένεια και τους φίλους 
του και διασχίζουν το Αρχιπέλαγος για τη χαρά της συμμετοχής, για τη 
χαρά του αγώνα, για τη χαρά να κάνεις ιστιοπλοΐα και να γίνεσαι κομμάτι 
του παζλ ενός ιστορικού θεσμού. 

Και κάπου εδώ αξίζει μία αναφορά στη νέα γενιά των «ανθρώπων του 
Αιγαίου». Σε ιστιοπλόους που αρχίζουν ή διανύουν την 3η δεκαετία 
ζωής. Είναι αυτοί που άνοιξαν πανιά για το Ράλλυ γοητευμένοι από τις 
διηγήσεις των παλαιότερων, οι σειρήνες του Πελάγους τους τύλιξαν στα 
δίχτυα τους και τώρα μετράνε τις χρονιές με συμμετοχές στη διοργά-
νωση. Είναι όλοι αυτοί που θα χαράζουν τις μελλοντικές ρότες του 
αγώνα. Είναι οι Χάρης Μαυρογεώργης, Βαγγέλης Μιτάκης, Στρατής 
Ζουγανέλης, Δημήτρης Ανδρέικος, Αποστόλης Σερράος, Γιώργος 
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Καντίνης, Βαγγέλης Νικολόπουλος και τόσα άλλα 
παιδιά, τα οποία μπολιάστηκαν με το… μικρόβιο του 
Ράλλυ Αιγαίου και αυτό θα κυκλοφορεί για πάντα στο 
αίμα τους.

Μη ξεχνάμε όμως και τις καπετάνισσες του Αιγαίου. 
Γυναίκες, όπως η Νέλλη Μπόνα, η Ρούλα Γαλάνη κ.α., 
που δε διστάζουν να βρεθούν σε ένα από τα δυσκολό-
τερα πελάγη του κόσμου, να αντιμετωπίσουν δύσκολες 
καιρικές συνθήκες και να βγουν νικήτριες σε έναν αγώ-
να που, ουσιαστικά, δεν έχει νικητές και νικημένους. 

Ψυχή του Ράλλυ Αιγαίου είναι και οι «ανοιχτοθαλασ-
σίτες». Άνθρωποι που μυήθηκαν στην ιστιοπλοΐα σε 
σχολές, σε μεγάλη ηλικία, και κάπου εκεί τους τύλιξαν 
τα δίχτυα του Αιγαίου. Αυτοί αποτελούν τον βασικό 
κορμό των περισσοτέρων ιστιοπλοϊκών ομάδων και η 
διοργάνωση έχει γίνει μέρος της ζωής τους. 

Να μη ξεχάσουμε, όμως, και το Πολεμικό Ναυτικό. 
Τους… έτερους ανθρώπους της θάλασσας. Από την 
πρώτη στιγμή κάθε διοργάνωσης οι αξιωματικοί του 
είναι δίπλα. Έτσι και εφέτος. Από το θρυλικό πλοίο 
"Αβέρωφ" μέχρι και τη Ναυτική Διοίκηση του Αιγαίου, 
οι ιστιοπλόοι και οι αξιωματικοί του Π/Ν ήταν μία παρέα. Κοινή αγάπη 
η θάλασσα. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η πυραυλάκατος "ΜΠΛΕΣ-
ΣΑΣ" συνόδεψε τον στόλο και το πλήρωμά της βοήθησε τα μέγιστα τους 
αγωνιζόμενους στους καθαρισμούς των παραλιών, οι οποίοι έγιναν στο 
πλαίσιο της καμπάνιας "Να σώσουμε τις θάλασσές μας". 

Το 55ο Ράλλυ Αιγαίου ανήκει στην ιστορία του θεσμού. Ανήκει σε όλους 

όσοι που έτρεξαν σε αυτό, αλλά και στους υπόλοιπους «ανθρώπους του 
Αιγαίου» που εξαιτίας κάποιων συνθηκών δε μπόρεσαν αυτή τη χρονιά 
να ενταχθούν στον στόλο του. Με λίγα ή πολλά Ράλλυ στα βιογραφικά 
τους όλοι έχουν μπολιαστεί με το μικρόβιο του και, όπως ο ήρωας στο 
ποίημα "Η Πόλις" του Καβάφη, όσες φορές κι αν είπαν «θα πάγω σ’ άλλη 
θάλασσα» γνωρίζουν ότι… δε θα βρουν άλλη θάλασσα. Το Αιγαίο θα 
τους ακολουθεί… Στις ρότες του θα γυρνάνε, τις ίδιες… 

Φάληρο – Αμοργός 
Τα σκάφη που συμμετείχαν στο 55ο Ράλλυ Αιγίου ξεκίνησαν την 
Παρασκευή το απόγευμα τις 20 Ιουλίου από τον Φαληρικό Όρμο 
με 17 έως 20 κόμβους Μπουκαδούρα. Συνεχίζοντας πορεία για τις 
Φλέβες ώστε να βγουν από τον Σαρωνικό Κόλπο, ό σταθερός μέχρι 
εκείνη τη στιγμή νότιος άνεμος άρχισε να πέφτει, με αποτέλεσμα νω-

ρίς το βράδυ και όταν τα πρώτα σκάφη ήταν κοντά στη βραχονησίδα 
Άγιος Γεώργιος να σβήσει κυριολεκτικά. Πλήρης άπνοια. Όλοι έμει-
ναν σχεδόν στο ίδιο σημείο από τις 23.00 το βράδυ της Παρασκευής 
έως τις 05.00 το πρωί του Σαββάτου όπου έκανε την εμφάνισή του 
ένα πολύ χαμηλής έντασης βοριαδάκι, περίπου 3 κόμβων. Αυτό 
βοήθησε όλους σιγά – σιγά να ξεκολλήσουν, όμως καθοριστικό ρόλο 
το πρώτο βράδυ έπαιξε κυρίως το θαλάσσιο ρεύμα από βορρά προς 
νότο, που με ταχύτητα περίπου 1,5 κόμβου την ώρα τραβούσε τα 
σκάφη σιγά-σιγά αλλά σταθερά, προς τα νότια. Το επόμενο σημείο που 
τα σκάφη του αγώνα σταμάτησαν ξανά ήταν κάτω από την Κύθνο, 
όπου για μία ακόμα φορά βρήκαν το απόλυτο μηδέν, ακίνητα για πολύ 
χρόνο, εκτός από το Bullet-Encode που προηγείτο του στόλου και πέ-
ρασε την περιοχή αυτή αρκετά νωρίτερα, όταν υπήρχε ακόμη αρκετή 
ένταση ανέμου, και κατάφερε να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο την 
απόσταση από τα υπόλοιπα σκάφη και να τερματίσει το μεσημέρι του 
Σαββάτου καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση. Στο σημείο αυτό της 
διαδρομής το σκάφος Africana-Team Optimum, που βρισκόταν πιο 
νότια, αποφάσισε να ταξιδέψει αφήνοντας αριστερά τη νήσο Σέριφο, 
κάνοντας μεν μεγαλύτερη απόσταση αλλά με άνεμο από 5 έως 12 
κόμβους, που το ευνόησε και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην ιστιο-
δρομία αυτή. Στο Δεσποτικό τα σκάφη συνάντησαν κάποια υποτυ-
πώδη μορφή μελτεμιού με ένταση έως 15 κόμβους που τα βοήθησε 
να φτάσουν έως την Ηρακλειά, όπου πλέον ή ένταση του ανέμου 

Απόδοση: Πάνος Δημητρακόπουλος

Ας μιλήσουμε για τους αέρηδες του 55ου Ράλλυ Αιγαίου*

* Οι πληροφορίες προέρχονται από σκάφη που προπορεύονταν στις ιστιοδρομίες του 55ου Ράλλυ Αιγαίου και πιθανόν  
   οι συνθήκες να μην είναι ακριβώς ίδιες και για τα σκάφη που ακολουθούσαν, ειδικά δε τα πολύ μικρού μεγέθους .
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άρχισε να αυξάνει χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα τα πρώτα σκάφη να 
τερματίσουν σχετικά νωρίς στα Κατάπολα της Αμοργού. Δυστυχώς 
όσα σκάφη δεν πρόλαβαν τον άνεμο στο ύψος της Κέρου, έχασαν την 
ευκαιρία να τερματίσουν κοντά στους πρώτους, με αποτέλεσμα να 
μείνουν και δεύτερη νύχτα στη θάλασσα.

Αμοργός (Κατάπολα) – Λειψοί
Η εκκίνηση της δεύτερης ιστιοδρομίας λίγο έξω από τον κόλπο στα 
Κατάπολα της Αμοργού, δόθηκε με βοριά εντάσεως έως 3 κόμ-
βους. Τα σκάφη ξεκόλλησαν με δυσκολία και ταξίδεψαν με τις ίδιες 
καιρικές συνθήκες σχεδόν για 7 μίλια από το νησί με πορεία για τα 
ORCi τη Δονούσα και τα ORC Club, απ’ ευθείας προς το λιμάνι των 
Λειψών. Όταν τα πρώτα ORCi έφτασαν στη Δονούσα, που είχε τον 
ρόλο σημείου στροφής, τα συνάντησε το κλασικό αιγαιοπελαγίτικο 
μελτέμι με ένταση που έφτανε τους 20 κόμβους. Όμως η ιστιοδρομία 
είχε εκπλήξεις αφού στα μέσα της απόστασης Δονούσας – Πάτμου, 
ο αέρας άρχισε σταδιακά να κόβει και να πέφτει έως και στους 7 
κόμβους. Τελικά όταν τα πρώτα σκάφη έφτασαν στην παράλλαξη της 
Πάτμου, τότε ξανά ο αέρας αποφάσισε να γίνει κάτι σαν μελτέμι και 
να φτάσει σε ένταση τους 20 κόμβους, σπρώχνοντας τους συμμετέ-
χοντες αρκετά γρήγορα προς το λιμάνι των Λειψών. Η εναλλαγή αυτή 
της έντασης και της διεύθυνσης του ανέμου είχε σαν αποτέλεσμα να 
ρουφηχτεί' από τις συνθήκες το σκάφος Bullet – Encode που ήταν 
ίσως ταχύτερο των επικρατούντων καιρικών φαινομένων με αποτέλε-
σμα να αναγκαστεί να πάει πάνω από την Πάτμο, και να βρεθεί αρκετά 
πίσω στη γενική βαθμολογία της ιστιοδρομίας.

Λειψοί – Πάρος (Παροικιά)
Θα μπορούσε ο τίτλος της ιστιοδρομίας να ήταν "Δεν έβγαλε ποτέ 
μα ποτέ πάνω από 10 κόμβους".

Τα σκάφη ξεκίνησαν από τους Λειψούς σε μία θάλασσα, λάδι ή για-
ούρτι όπως θα έλεγαν κάποιοι ιστιοπλόοι. Ο καιρός ήταν νοτιάς και τα 
σκάφη περάσαν την Πάτμο και όλο το Ικάριο πέλαγος σε μία κατά-
σταση κατάσταση που είναι απίστευτα σπάνια, ειδικά τον μήνα Ιούλιο. 
Μέχρι τη Νάξο και όλο το πρώτο βράδυ οι συνθήκες παρέμεναν 
απελπιστικά ίδιες και δύσκολες με μέγιστη ένταση ανέμου τους 3 
κόμβους, παρόλο που στο βάθος και αρκετά μακριά οι αστραπές φώ-
τιζαν τον ορίζοντα και όλα έδειχναν ότι η βροχή με το μπουρίνι θα ήταν 
το καιρικό φαινόμενο που θα καθόριζε την εξέλιξη της ιστιοδρομίας. 
Δυστυχώς κάτι τέτοιο τελικά δεν έγινε ποτέ, αφού το φαινόμενο μάλ-
λον χάθηκε στον ορίζοντα και η ταλαιπωρία της άπνοιας συνεχίστηκε 
και τη δεύτερη μέρα του αγώνα, όπου ένας ψεύτικος βόρειος άνεμος 
που εμφανίστηκε κάπου με την ανατολή του ηλίου βοήθησε τα σκάφη 

να καλύψουν δειλά – δειλά την απόσταση έως το λιμάνι της Παροικίας 
στην Πάρο. Για όσα σκάφη δεν προλάβαν τις πρωινές συνθήκες κατά 
το μεσημέρι ήρθε ένα νέο δυνατό μπουρίνι με βροχή που εκτός ότι 
έκανε τα πάντα μούσκεμα, οδήγησε και σε κόψιμο του λιγοστού αέρα 
με αποτέλεσμα πολλά από τα αγωνιζόμενα σκάφη να ταλαιπωρηθούν 
ακόμα περισσότερο και να φτάσουν αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας 
στον τερματισμό. 

Πάρος – Σούνιο 
Η τελευταία εκκίνηση του 55ου Ράλλυ Αιγαίου, δόθηκε και αυτή με λι-
γοστό άνεμο που είχε βορειοδυτική διεύθυνση και δεν ξεπερνούσε 
σε ένταση του 3 κόμβους. Τα σκάφη με πορεία Σούνιο προσπαθού-
σαν σιγά – σιγά να ξεκλέψουν μίλια και να απομακρυνθούν από την 
Πάρο, όμως το σούρουπο ο αέρας για μία ακόμα ιστιοδρομία εξαφανί-
στηκε. Εκεί ειδικά για τα προπορευόμενα σκάφη που διεκδικούσαν και 
την πρώτη θέση του αγώνα είχε έρθει η ώρα των αποφάσεων και του 
διλήμματος. 

«…Tι θα φυσήξει μετά την άπνοια; Βοριάς όπως ο κάθε ένας θα σκεφτό-
ταν στο Αιγαίο στα μέσα Ιουλίου ή δυτικός όπως έδειχναν τα μοντέλα…». 

Τελικά ο αέρας που ήρθε ήταν δυτικός με αποτέλεσμα τα σκάφη 
African-Team Optimum και Chiara Iason που είχαν κρατηθεί δυτικότε-
ρα να πάρουν πρώτα τον αέρα αυτό, που τα οδήγησε μέσα από τα στε-
νά της Σίφνου με τη Σέριφο και έως το Σούνιο με σταθερή ένταση που 
ξεπερνούσε κατά τόπους και τους 15 κόμβους. Τα σκάφη που διάλεξαν 
την επιλογή του βοριά όπως το Bullet-Encode και το Bana-Bioletta 4, 
έχασαν σημαντικό έδαφος και μπήκαν αρκετά καθυστερημένα στο 
παιχνίδι της τελικής επικράτησης στην ιστιοδρομία, που έβγαλε και τον 
νικητή του πολύ δύσκολου, απαιτητικού και εξαντλητικού φετινού 55ου 
Ράλλυ Αιγαίου. 
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Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  5 5 Ο Υ  Ρ Α Λ Λ Υ   Α Ι Γ Α Ι Ο Υ : 

O R C  I n t e r n a t i o n a l  ( Σ υ μ μ ε τ ο χ ή  7  Σ κ ά φ η ) 
1. CHIARA IASON 3 1 5 1  10β. 
 Νίκος Φωτίου

2. AFRICANA – Team OPTIMUM  2 4 3 3  12β. 
 Laurentiou Gaitan

3. BULLET – ENCODE 1 7 1 4 13β. 
 Δ. Δεληγιάννης & Σ. Καμπουρίδης

O R C  C l u b   ( Σ υ μ μ ε τ ο χ ή  11  Σ κ ά φ η ) 
1. ΑPIDALOS NAFS – I.M.S.   1 2 5 3 11β. 
 Παύλος Κούρκουλος

2 iSAIL    3 3 4 1 11β. 
 Στ. Χατζηγρηγόρης & Χρ. Καρύδης

3 WATER GIPSY   6 1 2 11 20β. 
 Ιωάννης Μαραγκουδάκης
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Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η JOTUN ΗELLAS στάθηκε κοντά στην 
εφετινή διοργάνωση του Ράλλυ Αιγαίου, όπου με την άριστη συνεργα-

σία με τον ΠΟΙΑΘ ολοκληρώθηκε με επιτυχία για μια ακόμη φορά. 

Τα σκάφη του Ράλλυ Αιγαίου μεταφέροντας το μήνυμα "Να σώσουμε 
τις θάλασσες" σε συνεργασία με τη HELMEPA, έγιναν πρεσβευτές σε 
αυτή την καμπάνια, που μόνο θετικά σχόλια και θαυμασμό αποκόμισαν.

Πάνω από 350 ναυτικά μίλια με δύσκολες καιρικές συνθήκες, τα πλη-
ρώματα είχαν την ευκαιρία να δοκιμαστούν, να συναγωνιστούν αλλά 
και να απολαύσουν την κούρσα, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για 
το 56ο Ράλλυ Αιγαίου.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες καθώς επίσης και 
στούς διοργανωτές, τους τεχνικούς, το Πολεμικό μας Ναυτικό, τους 
ανταποκριτές, τους δημοσιογράφους και όλους εκείνους που συνετέ-
λεσαν ο καθένας απο τη μεριά του ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία 
το 55ο Ράλλυ Αιγαίου.

Κλείνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τον κύριο 
Ιωάννη Μαραγκουδάκη καθώς επίσης και την εκλεκτή ομάδα που τον 
περιβάλλει, για την όλη συνεργασία μας και να ευχηθούμε για ένα 
ακόμα καλύτερο 56ο Ράλλυ Αιγαίου με την υποστήριξη/χορηγία 
και συμπαράσταση της Εταιρείας μας.

Τετάρτη βράδυ αγκυροβολημένοι στις Κολυμπήθρες στην Πάρο, με την 
οικογένεια και φίλους πίνουμε ένα από τα τελευταία μπουκάλια κρασί, 
οι διακοπές τελειώνουν και έχει ξεκινήσει νωχελικά η επιστροφή για το 
Καλαμάκι. Χτυπάει το τηλέφωνο είναι ο Πανούλης (Πάνος Δημη-
τρακόπουλος). 

- Έλα Νίκο τι γίνεται, όλα καλά;

- Όλα καλά Πάνο.

- Θέλω να γράψεις ένα άρθρο στον ΙΚ, για το πως βίωσες αυτό το  
  Ράλλυ, θές;

- Ναι!

Αυθόρμητη απάντηση, σίγουρα δεν θά έλεγα όχι στον Πάνο, μας συν-
δέουν παλιές αναμνήσεις από τους αγώνες της ιστιοσανίδας κάποιες 
δεκαετίες πίσω, άλλα με την ιδέα του μού έδωσε μια ευκαιρία να θυμη-
θώ τις στιγμές που ζήσαμε στο 55ο ράλλυ το πλήρωμα μου και εγώ.

Μέχρι το Μάιο η συμμετοχή μας δεν ήταν σίγουρη, δυο μέλη της 
ομάδας η Άρτεμις Νεστορή και Νίκος Ευαγγελόπουλος δεν θα 
συμμετείχαν, και ο Βαγγέλης Νικολόπουλος με τον Αποστόλη 
Σερράο έπρεπε να ξεκινήσουν τη θητεία τους στο Πολεμικό Ναυτικό, 
ο Σταμάτης Ξεπαπαδάκος λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν 
ήταν σίγουρος, το ίδιο και ο Κώστα Πάφος άρα μάλλον δεν πάμε. 
Έμειναν μόνο η Αναστασία Γκίκα και ο Φάνης Δαλέζιος. Άρχισαν 
να με πιάνουν οι μιζέριες, άρχισαν οι κουβέντες με τους παλιούς 
Νίκος Μπουρδάκος και Κώστας Ντούφεξης, μάγκες δύσκολα 
φέτος δεν βλέπω να βγαίνει σύνθεση. Έπεσε η κλασική απάντηση, 

έλα καπετάνιο κάθε χρόνο τα ίδια μας λες και στο τέλος τη βρίσκουμε 
την άκρη και πάμε.

Για άλλη μια φορά αυτοί οι δύο πάλιουρες είχαν δίκιο, το ΠΝ με τη βο-
ήθεια του ΠΟΙΑΘ, έδωσε άδεια στα ναυτάκια και δύο μέλη της ομάδας 
του Optimum Νίκος Αποστολάκης και Γιώργος Ηλιόπουλος συμμε-
τείχαν και ενίσχυσαν την ομάδα μας, και για να κλείσει η σύνθεση ένας 
πιτσιρικάς ο Γιώργος Καντίνης lazerας από τον όμιλο μας, μου ζήτησε 
να έρθει μαζί μας στο ράλλυ. Το σκέφτηκα λίγο, είπα μέσα μου στο πρώ-
το μπράτσο θα βαρεθεί, αλλά ακολούθησα τη συμβουλή των παλιών 
Περικλή και Άλφη, βάλε πιτσιρικάδες μέσα έχουν κέφι και γνώσεις!

Ξεκινήσαμε τις προπονήσεις, τακτική δάσκαλου Νίκου Νικολόπουλου, 
αλλαγές πανιών, μουδαρίσματα και προετοιμασία του σκάφους και 
πληρώματος όσο καλύτερα μπορείς για ένα δύσκολο και ναυτικό αγώνα 
όπως αυτός. Οι χρόνοι μας στην αρχή απογοητευτικοί, όμως τους 
κατεβάσαμε, τα συστήματά μπήκαν στη θέση τους και καταφέραμε 
να κάνουμε τις κινήσεις μας πιο γρήγορα, τουλάχιστον για τα δικά 
μας μέτρα. Βελτιώσαμε σημαντικά τα συστήματά πρόγνωσης καιρού 
και ναυσιπλοΐας και προσπαθήσαμε στον χρόνο που μας έμεινε να 
δέσουμε όσο πιο πολύ γίνεται σαν ομάδα. Αυτό το τελευταίο με άγχωνε 
περισσότερο από όλα, μέχρι τώρα το ωραίο κλίμα που είχαμε πάνω στο 
σκάφος μας έφερε τα καλά πλασαρίσματα στα προηγούμενα ράλλυ και 
τη δεύτερη θέση το 2016, δεν θα ήθελα να το χάσω με τίποτα. 

Τελικά αυτό που είχα σαν μεγαλύτερο άγχος αποδείχθηκε σημαντικός 
παράγοντας στην επιτυχία μας.

Κείμενο: Δημήτρης Ν. Ζαρογιάννης

Κείμενο: Νίκος Φωτίου

"55ο Ράλλυ Αιγαίου" η ματιά από τον χορηγό

Από τη ματιά του κυβερνήτη του Chiara Iason
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Το ράλλυ ξεκίνησε με τη γνωστή πολύ καλή διοργάνωση και ένα 
στόλο που μπορεί στην κατηγορία των international να μην είχε 
μεγάλο αριθμό συμμετοχών αλλά όλα τα σκάφη θα μπορούσαν να 
διεκδικήσουν μια καλή θέση μέχρι το τέλος.

Το πρώτο σκέλος για την Αμοργό μεγάλο και αργό, με τον καιρό να μη 
θυμίζει Αιγαίο, όλα τα σαραντάρια είμασταν μια παρέα πάνω από τη Σέ-
ριφο και τις πρωινές ώρες ξεκολλήσαμε με το Alsouma να μας περνάει 
και να προσπαθούμε να το πλησιάσουμε με μπαλόνι που το κρατήσα-
με ως την Ηρακλειά, μετά βίρα τον 3 και τερματισμός στην Αμοργό. 
Πρώτος στόχος επετεύχθει, τρίτοι, ενα καλό πλασάρισμα στην πρώτη 
κούρσα το μουρμούραγε το πλήρωμα στα ρέλια όλη νύχτα, τους βγήκε.

Ωραία η φιλοξενία στην Αμοργό και ο χρόνος ξεκούρασης καλός, χωρίς 
in shore, αρέσει στους πιτσιρικάδες εγώ το βαριέμαι λύσε δέσε κλπ. μου 
αρέσει να βγαίνω στο Αιγαίο αλλά θέλω και την ανταμοιβή μου στο λιμάνι.

Δεύτερο σκέλος για Λειψούς, θυμηθήκαμε πως είναι να φυσάει, πιο 
φρέσκες συνθήκες με μαΐστρο να μας ταξιδεύουν πιο γρήγορα προς 
τον προορισμό μας και κάποιες αλλαγές του καιρού μπροστά που 
καθυστέρησαν το Bullet, τεχνικά προβλήματα στο Africana, η μόνιμη 
πίεση από τους Δόκιμους και η δικιά μας σταθερή τακτική το καλό και 
συνεχές τριμάρισμα μας έφεραν στην πρώτη θέση. Μεγάλη στιγμή για 
το Chiara Jason, επισκιάστηκε από την πολύνεκρη πυρκαγιά στην Αττι-
κή, θλίψη δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψεις αυτό το τραγικό συμβάν 
για τη χώρα μας. 

Αφήσαμε τη φιλόξενη χώρα των Λειψών με μεικτά συναισθήματα 
και ξεκινήσαμε το επόμενο σκέλος του αγώνα για την Παροικία της 
Πάρου με την απίστευτη μπουνάτσα να μας συνοδεύει σε ένα από 
τα πιο κουραστικά και αργά κροσαρίσματα του Αιγαίου που έχουμε 
αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Λίγο η επιμονή των παλιών και το κέφι των 
πιτσιρικάδων μας ταξίδεψαν μέσα στη νύχτα και η αγωνία μας για το αν 
θα προλάβουμε τον χρόνο τερματισμού έληξε εντός ορίου, δίνοντας 

μας την πέμπτη θέση της ιστιοδρομίας και φέρνοντας μας σε απόλυτη 
ισοβαθμία με το Bullet και το Africana.

Τώρα μάλιστα αγωνία μέχρι το τέλος, δύσκολο το βάθρο στο Αιγαίο πρέ-
πει να λειώσουμε για να ανέβουμε, μου τάχει πει ο Άλφης πολλές φορές.

Πήραμε λίγες ανάσες στην Πάρο, στιγμές ξεκούρασης πριν την τελική 
αναμέτρηση. Δεν είχαμε πολύ χρόνο την επομένη τρέχαμε, πολύ 
κουβέντα και πρήξιμο στον Βαγγέλη Νικολόπουλο για τον καιρό και τη 
τακτική που θα ακολουθούσαμε για να πάρω μια πολύ αναλυτική απά-
ντηση... δύση. Αυτού του μικρού δεν του παίρνεις εύκολα κουβέντες 
αλλά αφού είπε δύση εκεί θα πάμε και βλέπουμε.

Ένας καφές στην Παροικιά με τον αγαπητό μου Καπετάν Στέλιο και την 
Κα Νέλι ένας δεύτερος με τον Δημήτρη Δεληγιάννη, ωραίες κουβέ-
ντες ιστιοπλοϊκές, ο Δημήτρης αν και δεν θα μας χαρίσει μέτρο στην 
κόντρα της επόμενης μέρας, δεν διστάζει να μου δώσει συμβουλές και 
να κάνει θετικά σχόλια για την προετοιμασία μας.

Τελευταίες αποφάσεις για την ιστιοδρομία, μείωση πληρώματος ο ψη-
λός, Γιώργος Ηλιόπουλος, θα μείνει στην Παροικία θα λείψει η φωνάρα 
του, αλλά θα μας χαρίσει λίγο βάρος στην προβλεπόμενη μπουνάτσα.

Τελευταίες κουβέντες με το πλήρωμα, θέσεις οι κλασσικές, καλό ζύγι-
σμα δεν χαλαρώνουμε το Αιγαίο είναι σκληρό θέλει προσπάθεια κάθε 
δευτερόλεπτο κάθε μίλι. Κόρνα επιτροπής, στην ώρα του ο Ασημάκος, 
το πολεμικό λύνει ακολουθούμε τελευταίοι από τον στόλο, ο Γιώργος 
μας αποχαιρετάει με σχετική ευχή σκ_ _α!

Η χαμηλή ένταση του ανέμου στην εκκίνηση σε αντίθεση με τους 
ανεβασμένους παλμούς του πληρώματος, τα σφιγμένα χέρια στο τιμόνι 
που ιδρώνουν και το γόνατο που τρέμει λίγο μέχρι την κανονιά της 
εκκίνησης. Καλή εκκίνηση με το Bullet να κινείται προς την ανατολική 
πλευρά του στίβου μαζί με το Alsouma ενώ Africana, Ιωνία και εμείς 
κινούμαστε δυτικά προς Σέριφο. Κάνει απίστευτη ζέστη και οι ρέφλες 
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δεν ξεπερνάνε τους 5 κόμβους, μένουμε Δυτικά η πλώρη δείχνει 
Σίφνο, μένουμε μόνοι τα άλλα δυο σκάφη έκαναν τακ και ανεβαίνουν, 
λίγο ακόμα να μπούμε στην ένταση. Όλοι πάνω μουγκοί, ο καιρός βγαί-
νει απο 290° σε λίγο 270° και πάμε τακ, ανεβαίνουμε για Κύθνο με 
ένταση 8 έως 10, χωρίς κύμα καλές ταχύτητες βιδωμένοι στην πορεία, 
το μυαλό μου γυρνάει πίσω κάτι χρόνια όταν ταξίδευα το Division II μου 
στην πατρίδα τον Πόρο. Επανέρχομαι, και ρωτάω:

- Ντούφεξη θες αλλαγή;

- Όχι. 

- …Καημένη σκότα θα σε λειώσει...

- Εσύ Αποστόλη;

- Όχι.

Ο καιρός φρεσκάρισε κοντά στην Κύθνο, αλλαγή στον medium, υπο-
δειγματική, αυτός ο Μπουρδάκος στο Αιγαίο γίνεται άλλος άνθρωπος, 
τα τελευταία δέκα μίλια θα έιναι πολύ σημαντικά.

Φατσάρει και δυναμώνει πριν από τον τερματισμό τον κάνει μαίστρο, 
πάμε στον 3, τελευταία μέτρα ακούγεται η κανονιά. Ωραίος ο τερματισμός 
στο Σούνιο, μου αρέσει να τελειώνω το Ράλλυ εκεί, η πύλη του Αιγαίου.

Μπράβο ομάδα για την προσπάθεια, πάει και το 7ο...

Επιστροφή στο Καλαμάκι, πλένουμε πανιά, τακτοποίηση εξοπλισμού, 

καθάρισμα σκάφους, υπάρχει μια ανησυχία για το τελικό αποτέλεσμα, 
το Bullet πρέπει να το έχουμε περάσει το Africana όμως;

Ξεκινάω για το σπίτι, μεσημέρι πριν προλάβω να φτάσω χτυπάει το 
κινητό, ο Πάνος:

- Συγχαρητήρια Νίκο. (Θα με πήρε να μου πει μπράβο για τη δεύτερη  
  θέση, ουφφφ)

- Τι έγινε Πάνο βγήκαν τα αποτελέσματα γιατί δεν τα είδα, είμασταν στο  
  σκάφος.

- Νομίζω πως κερδίσατε το Ράλλυ Αιγαίου, δηλαδή δεν νομίζω είμαι  
  σίγουρος.

Μπαίνω σπίτι μοιράζομαι το 'μυστικό' με την Ερήνα, Κιάρα και Ιάσωνας 
δεν είναι σπίτι, μου έφυγε ένα δάκρυ. Τηλέφωνο στους υπόλοιπους και 
το πάρτι ξεκίνησε. Απίθανη ευτυχία, το ήθελα πολύ, όχι μόνο εγώ 
αλλά και αυτοί οι τύποι με τις ροζ μπλούζες που με ακολουθούν 
κάτι χρόνια τώρα και έχουν μάθει να βλέπουν την πρωτιά από 
μακριά και να σέβονται τους αντιπάλους τους.

Αφιερωμένη η νίκη αυτή στο πλήρωμά μου.

Δεν ξέρω πόσα Ράλλυ ακόμα θα τρέξω, αλλά θέλω να εκφράσω μία 
επιθυμία να τρέχουμε κάθε καλοκαίρι ένα μεγάλο ναυτικό αγώνα με 
πολλές συμμετοχές σκαφών που να αποτελεί για τη χώρα μας το κορυ-
φαίο γεγονός ανοιχτής θάλασσας.

Κάθε χρόνο, εδώ και δέκα δηλαδή περίπου 
χρόνια, όσα δηλαδή ο ΠΟΙΑΘ μου έχει ανα-
θέσει την τηλεοπτική παραγωγή του Ράλλυ 
Αιγαίου, το κίνητρο και η διάθεση είναι διαφο-
ρετική ανά διοργάνωση. Κάθε Ράλλυ βλέ-
πεται είναι διαφορετικό. Οι συμμετοχές, τα 
σκάφη, οι ιστιοπλόοι, τα νησιά-σταθμοί, οι 
συνθήκες καιρού και δουλειάς, όλα, κάθε 
έτος είναι διαφορετικά. Αυτά άλλωστε τα 
παραπάνω κάνουν διαφορετική και ενδια-
φέρουσα την κάθε διοργάνωση. Ανάλογα 
διαφορετικό, όπως γίνεται αντιληπτό, είναι 
και το τηλεοπτικό αποτέλεσμα που φθάνει 
στους τηλεοπτικούς δέκτες σας. Όλα αυτά 
είναι υπολογισμένα εξ αρχής από την τηλεο-
πτική παραγωγή που προσπαθεί κάθε χρόνο 
να εμπλουτίσει και να κάνει διαφορετική την 
κάθε παρουσίαση. 

Ως εδώ όλα καλά. Όταν όμως σε όλα τα πα-
ραπάνω προστίθεται ο παράγοντας 'άνθρω-
πος', τότε όση προσπάθεια και αν κάνεις, το 
αποτέλεσμα διαφοροποιείται από τον αρχικό 
σου προγραμματισμό. Με άλλα λόγια άλλα 
προγραμματίζεις και άλλα αναγκάζεσαι να 
δείξεις στον κόσμο. Και εξηγούμαι…

Το καλοκαίρι που διανύσαμε ήταν ένα από 
τα πιο 'σκληρά' και δύσκολα καλοκαίρια 
που έχει βιώσει η χώρα μας. Η φονική 

πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου στο Μάτι 
'έκαψε' ανάλογα τη διάθεση μας. Η μουντή 
ατμόσφαιρα ήταν διάχυτη παντού. Αυτή η 
ατμόσφαιρα δεν θα μπορούσε να μην επηρε-
άσει και το Ράλλυ. Στην τέταρτη μόλις μέρα 
της διοργάνωσης ήρθε η φωτιά στο Μάτι που 
'μαύρισε' τις ψυχές όλων μας. Οι ιστιοπλόοι 
ενημερώθηκαν μεσοπέλαγα από Κατά-
πολα προς Λειψούς για το μέγεθος της 
καταστροφής. Από εκείνη τη μέρα και μετά 
ήταν ένα άλλο, ένα διαφορετικό Ράλλυ. 

Υπάρχει μια ατάκα που μου είπε ιστιοπλόος 
που νομίζω ότι καταγράφει με τον πλέον 
χαρακτηριστικό τρόπο τον τρόπο που οι πρω-
ταγωνιστές του 55ου Ράλλυ Αιγαίου βίωσαν 
αυτές τις δύσκολες στιγμές. «Εμείς αρμενί-
ζουμε στο Αιγαίο, κάνουμε το χόμπι μας και 
συνάνθρωποί μας έχουν χάσει τη ζωή τους. 
Τι να βγω να πω ρε Παντελή;» Συμφώνησα, 
κατέβασα το κεφάλι και έφυγα. 

Η εβδομάδα που κύλησε ήταν δύσκολη, πολύ 
δύσκολη. Μπορεί να μην βρισκόμαστε στην 
Αθήνα για να νιώσουμε από κοντά το μέγεθος 
της καταστροφής, ωστόσο ουδείς από τους 
πρωταγωνιστές είχε διάθεση για διασκέδα-
ση, κάτι που για την οποία φημίζεται, εντός 
και εκτός νερού, η διοργάνωση. Το ρεπορτάζ 
έβγαινε δύσκολα, οι εικόνες εκτός θάλασσας 

Κείμενο: Παντελή Λώλη, Υπεύθυνος τηλεοπτικής παραγωγής

Το πιο δύσκολο δημοσιογραφικά Ράλλυ όλων των εποχών
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Μία μοναδική εμπειρία έζησαν όσοι επι-
σκέφτηκαν το μοναστήρι της Παναγιάς 
Χοζοβιώτισσας μαζί με την αποστολή του 
Πολεμικού Ναυτικού, κατά την επίσκεψη του 
55ου Ράλλυ Αιγαίου στην Αμοργό. 

Το πρωί της Κυριακής 22 Ιουλίου με επικε-
φαλής τον Κωνσταντίνο Σπυρίδη Πλωτάρχη 
ΠΝ, κυβερνήτη της ΤΠΚ "Μπλέσσας" και το 
μισό πλήρωμα του πλοίου που ήταν σε δια-
τεταγμένη υπηρεσία, ιστιοπλόοι και μέλη της 
ομάδας επικοινωνίας του αγώνα ανέβηκαν με 
τα πόδια μαζί με το πλήρωμα του πολεμικού 
σκάφους στη μονή. Εκεί μέσα σε κατανυκτι-
κή ατμόσφαιρα παρακολούθησαν την θεία 

λειτουργία και μετά παρέδωσαν τον θυρεό 
του πλοίου, στον Ηγούμενο της Ιεράς Μο-
νής, Αρχιμανδρίτη Σπυρίδωνα Δεναξά.

Η θέα, τα χρώματα, η παρουσία των ανδρών 
του Πολεμικού Ναυτικού και οι εικόνες 
με ιστορία από τον 9ο π.χ. αιώνα σε ένα 
μοναστήρι όπως αυτό της Παναγιάς της 
Χοζοβιώτισσας με θέα στο απέραντο γαλάζιο, 
δημιούργησαν ένα μείγμα μαγικό, ένα συνδυ-
ασμό κατάνυξης με εικόνες μαγικές που θα 
μείνουν αξέχαστες. 

δεν είχαν καμία σχέση με αυτές που είχαμε 
προγραμματίσει, γενικά ήταν το πιο δύσκολο, 
δημοσιογραφικά, Ράλλυ, τουλάχιστον των 
τελευταίων ετών για να μην πω στην ιστορία 
της διοργάνωσης.

Από την ημέρα πάντως που ξεκίνησε να 
γράφεται η πιο θλιβερή ιστορία στα χρονικά 
για την πατρίδα μας, η τηλεοπτική παραγωγή 
άλλαξε ρότα και προσπάθησε με σεβασμό 
στους συνανθρώπους μας να περάσει όσο το 
δυνατόν πιο light όλα όσα γίνονταν στο Αιγαίο. 

Για μια ακόμη χρονιά λοιπόν και πάρα τις 
παραπάνω δυσκολίες το Ράλλυ Αιγαίου 
έπλευσε στα τηλεοπτικά νερά των καναλιών 
Novasports. Για 13 συνολικά μέρες οι συν-
δρομητές και φίλοι του υγρού στοιχείου είχαν 
την ευκαιρία καθημερινά να ενημερώνονται 
για τις εξελίξεις στον υδάτινο μαραθώνιο. 
Και όσοι δεν προλάβαιναν τις εκπομπές στον 
τηλεοπτικό τους δέκτη είχαν τη δυνατότητα, 
όπως κάθε χρόνο, να τις δουν στο  
www.novasports.gr. 

Στην προσπάθειά μας σύμμαχοι για άλλη μια 
χρονιά ήταν οι ιστιοπλόοι, οι πρωταγωνιστές 
της διοργάνωσης, που και χωρίς πολλές τυμπα-
νοκρουσίες στήθηκαν μπροστά στα μικρόφωνα. 

Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργά-
τες μας εικονολήπτες (Βασίλη Παζά, Νίκο Γλα-
βά, Δημήτρη Τοκούρογλου), μοντέρ (Σωτήρης 
Κορδαλής, Κατερίνα Ιωακειμίδου) και δημοσιο-
γράφους (Βασίλη Κωνσταντόπουλο, Γιώργο Βα-
σιλείου, Αποστόλη Λάμπο) που στάθηκαν στο 
ύψος των περιστάσεων με τακτ και σεβασμό. 

Εικόνες μαγικές
Η παράδοση του Θυρεού του ΤΠΚ Μπλέσσας στον Ηγούμενο της Μονής Χοζοβιώτισσας

facebook: @aegeanrally instagram: aegean_rally twitter: aegean_rally 

official website: www.aegeanrally.gr 

flickr.com: aegeanrally

www.aegeanrally.gr/media

youtube.com: aegeanrallyhorc

Ομάδα Επικοινωνίας 

Πάνος Δημητρακόπουλος, Συντονιστής της Ομάδας Επικοινωνίας

Σπυριδούλα – Ίριδα Σπανέα, Δημοσιογράφος – Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου

Δημήτρης Ιωαννίδης, Social Media – Υποστήριξη

Παντελής Λώλης, Δημοσιογράφος – Επικεφαλής τηλεοπτικής παραγωγής

Βασίλης Πάζας, Βασικός Εικονολήπτης – Συντονιστής

Δημήτρης Τοκούρογλου & Νίκος Γλαβάς, Εικονολήπτες

Νίκος Αλευρομύτης, Φωτογράφος Διοργάνωσης

Βαγγέλης Φραγκούλης, Φωτογράφος 

Δέσποινα Ρενιέρη, Διαδικτυακή Υποστήριξη – Site αγώνα

Paralos Events & Design, Διαφημιστική, Δημιουργικό και marketing
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Συνεργαζόμενη με τον ΠΟΙΑΘ, η 
HELMEPA συνέβαλε στις εκδηλώσεις που 
περιλάμβανε το 55ο Ράλλυ Αιγαίου, οργα-
νώνοντας και συντονίζοντας συμβολικούς 
καθαρισμούς ακτών με το σύνθημα που 
δημιούργησε ο ΠΟΙΑΘ, "Να Σώσουμε Τις 
Θάλασσες Μας".

Τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 στην Αμορ-
γό, ιστιοπλόοι, πληρώματα των σκαφών 
του Ράλλυ, μέλη του πληρώματος του 
πολεμικού "Πλωτάρχης Μπλέσσας" μαζί 
με επιστημονικά στελέχη της HELMEPA 
καθάρισαν συμβολικά την παραλία "Ναυά-
γιο" που υπέδειξε ο Δήμος Αμοργού. Παρά 
το ότι η πρόσβαση στην ακτή αυτή είναι 
δύσκολη γιατί απέχει από τον δρόμο και η 
θερμοκρασία ήταν 33°C, οι εθελοντές μάζε-
ψαν σημαντικό όγκο αντικειμένων και πίσσας 
που ίσως να προέρχεται από το ναυαγισμένο 
μότορσιπ που βρίσκεται στην ακτή.

Την Τετάρτη 25/7 στους γραφικούς Λει-
ψούς, τον 2ο σταθμό του φετινού Ράλλυ, 35 
εθελοντές ιστιοπλόοι, o κυβερνήτης και μέλη 
του πληρώματος του πολεμικού "Πλωτάρχης 
Μπλέσσας" πραγματοποίησαν συμβολικό κα-
θαρισμό της ακτής διπλά στο εκκλησάκι του 
Χριστού, απέναντι από το λιμάνι του νησιού. 
Παρά τον ήλιο και τη ζέστη, οι εθελοντές ξεχώ-
ρισαν και μάζεψαν σημαντικό αριθμό από μικρά 
ως επί το πλείστων κομμάτια και θραύσματα 
πλαστικού ανάμεσα σε μεγάλες ποσότητες από 
ποσειδωνία, φύκη και αλλά φυσικά υλικά που 
είχαν ξεβραστεί στην ακτή, ενώ συνέλεξαν 
και διάσπαρτα απορρίμματα κατά μήκος του 
δρόμου επιστρέφοντας προς το λιμάνι.

Πριν και μετά το τέλος της δράσης, στέλεχος 
της HELMEPA ενημέρωσε τους εθελοντές 

για το μεγάλο πρόβλημα της ρύπανσης των 
θαλασσών με πλαστικά και έγινε συζήτηση 
για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων 
στα σκάφη αναψυχής, ενώ εκπρόσωπος του 
Ινστιτούτου Θαλάσσιας και Περιβαλλοντικής 
Έρευνας "Αρχιπέλαγος", που διατηρεί μόνιμη 
τοπική ερευνητική βάση, μίλησε για το πο-
λύτιμο οικοσύστημα της περιοχής και για 
τις δράσεις περιβαλλοντικής έρευνας και 
προστασίας που πραγματοποιούνται στους 
Λειψούς και τα γύρω νησιά.

Ανάλογη δράση είχε προγραμματιστεί και 
για την παραλία Λιβάδια στην Πάρο, τον 
3ο και τελευταίο σταθμό του Ράλλυ Αιγαί-
ου, μπροστά στον Ναυτικό Όμιλο Πάρου, το 
πρωί της 27ης Ιουλίου. Όμως, η άπνοια είχε 
κρατήσει τα περισσότερα ιστιοπλοϊκά σκάφη 
του αγώνα ακόμη στη Νάξο ενώ μία ξαφνική 

καταιγίδα απέτρεψε όσους από τα πληρώματα 
των σκαφών είχαν ήδη φτάσει στην Πάρο να 
πραγματοποιήσουν τον καθαρισμό της ακτής. 
Με τις δυο παραπάνω ενέργειες ολοκληρώ-
θηκε η πρώτη εφαρμογή του προγράμμα-
τος που ξεκίνησε ο ΠΟΙΑΘ "Να Σώσουμε 
Τις Θάλασσές Μας" και το οποίο θα 
συνεχιστεί και σε επόμενες διοργανώσεις 
του. Τέλος δε ο ΠΟΙΑΘ και η HELMEPA θα 
ήθελαν να ευχαριστήσουν για τη συνεργασία 
τους, τα πληρώματα των σκαφών που έλαβαν 
μέρος στο 55ο Ράλλυ Αιγαίου καθώς και τον 
κυβερνήτη και το πλήρωμα της πυραυλακάτου 
"ΜΠΛΕΣΣΑΣ", που παρά την κούραση τους 
συμμετείχαν στους καθαρισμούς των ακτών 
στα δυο πρώτα νησιά. Όσο για την Πάρο, ο 
ΠΟΙΑΘ και η HELMEPA προσβλέπουν σε ένα 
νέο 'ραντεβού' σε μελλοντική ευκαιρία. 

"Να Σώσουμε Τις Θάλασσες Μας"
Μία συνεργασία του ΠΟΙΑΘ με την HELMEPA



35Iστιοπλοϊκός Kόσμος



36 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Rodos Cup 2018

Κείμενο και φωτογραφίες: ΑΣΙΑΘ

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη 
αγωνιστική και οργανωτι-
κή επιτυχία το "Rodos Cup 
2018", ο διεθνής ιστιοπλοϊ-
κός αγώνας του Αιγαίου που 
διοργάνωσε για 22η συνεχή 
χρονιά ο ΑΣΙΑΘ Ρόδου και η 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 
Στον αγώνα που πραγματο-
ποιήθηκε από τη 14 έως και 
την 20 Ιουλίου, έλαβαν μέρος 
75 σκάφη από 11 χώρες και 
πάνω από 500 ιστιοπλόοι, 
καθιστώντας τον αγώνα έναν 
από τους μεγαλύτερους αγώ-
νες στον ελληνικό χώρο και 
μακράν τον πρώτο αγώνα σε 
διεθνείς συμμετοχές.

Οι ιστιοπλόοι που συμμετείχαν στον αγώνα, 
συγκεντρώθηκαν αρχικά το Σαββατοκύριακο 
14 – 15 Ιουλίου στην μαρίνα της Κω, στην 
οποία πραγματοποιήθηκαν οι εγγραφές των 
σκαφών και οι απαραίτητες καταμετρήσεις.

Τη Δευτέρα 16 Ιουλίου τα σκάφη που συμ-
μετείχαν στον αγώνα εκτέλεσαν την πρώτη 

ιστιοδρομία του αγώνα από την Κω στην 
Κάλυμνο υπό δύσκολες συνθήκες. Ο βορει-
οδυτικός άνεμος που έπνεε με ριπές έντασης 
έως και 40 κόμβων έφερε ιστιοπλόους και 
σκάφη στα όρια. Με γρήγορες ταχύτητες τα 
σκάφη έφτασαν νωρίς το μεσημέρι στο νησί 
των σφουγγαράδων. Οι ιστιοπλόοι είχαν την 
ευκαιρία να περιηγηθούν στο νησί τις απο-
γευματινές και βραδινές ώρες ενώ μετά από 
ολιγόωρη ξεκούραση, την Τρίτη 17 Ιουλίου 
πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ιστιοδρομία. 
Τα σκάφη εκκίνησαν έξω από το λιμάνι της 
Καλύμνου και νωρίς το απόγευμα αφού πέρα-
σαν το βορειοδυτικό τμήμα της Κω, έφτασαν 
στη γραφική και φιλόξενη Νίσυρο με τον 
άνεμο να πνέει σαφώς πιο ασθενής από την 
προηγούμενη ημέρα.

Την Πέμπτη 19 Ιουλίου και μετά από μιας 
μέρας ξεκούραση την Τετάρτη στο νησί της 
Νισύρου, τα σκάφη πήραν εκκίνηση το πρωί 
στις 10:00πμ έξω από το λιμάνι των Πάλλων. 
Τα σκάφη κινήθηκαν ανατολικά προς τη Σύμη 
στα πρύμα με τα μπαλόνια τους, φτάνοντας 
νωρίς το απόγευμα στη γραμμή τερματισμού 
που είχε στηθεί στον Άγιο Αιμιλιανό. Τα 
σκάφη στη συνέχεια κατέληξαν και ελλιμενί-
στηκαν στο λιμάνι του Γιαλού της Σύμης όπου 
και οι ιστιοπλόοι είχαν την ευκαιρία να ξεκου-
ραστούν για λίγες ώρες πριν την τελευταία 
ιστιοδρομία με προορισμό τη Ρόδο.

Την Παρασκευή 20 Ιουλίου το πρωί στις 
10:00πμ, η εκκίνηση της τελευταίας ιστιο-
δρομίας, δόθηκε έξω από την Αγία Μαρίνα 
της Σύμης. Ο άνεμος ήταν αρχικά μέτριας 
έντασης και σκάφη και κυβερνήτες ξεκίνη-

σαν να ψάχνουν λύση για να κινηθούν νότια 
και έξω από το στενό Σύμης – Τουρκίας έτσι 
ώστε να βρουν τον αναμενόμενο καθαρό 
δυτικό που θα τους οδηγούσε στον τερμα-
τισμό. Έτσι και έγινε και με κάθε σκάφος 
να εφαρμόζει άλλη στρατηγική το καθένα, 
όλος ο στόλος κατάφερε τελικά να πάρει τον 
δυνατό καθαρό δυτικής έντασης άνεμο και 
στη συνέχεια ανοίγοντας μπαλόνια στα πρύμα 
να φτάσει στη Ρόδο τερματίζοντας και την 
τελευταία ιστιοδρομία του Rodos Cup 2018. 
Τα σκάφη τερμάτισαν στην περιοχή του Ενυ-
δρείου της Ρόδου χαρίζοντας μοναδικό θέμα 
σε εκατοντάδες λουόμενος, που έβλεπαν τα 
σκάφη να τερματίζουν περνώντας σε από-
σταση αναπνοής από την ακτή. Στη συνέχεια 
ελλιμενίστηκαν στις σύγχρονες εγκαταστά-
σεις της Νέας Μαρίνας Ρόδου, χορηγού της 
διοργάνωσης.

Μετά από 4 ιστιοδρομίες διαμορφώθηκε η 
τελική κατάταξη του αγώνα και στις 4 κατηγο-
ρίες της διοργάνωσης. Στην κατηγορία με το 
ελληνικό ενδιαφέρον, IMS – κλάση Α πρώτο 
ήταν το ESTELLA (κυβ. Σωτήρης Κατσαράς), 
δεύτερο ήταν το ΑΠΟΛΛΩΝ (κυβ. Κώστας 
Ιμσιρίδης) και τρίτο ήταν το ουκρανικό NEXT 
(κυβ. Faynberg Feliks). Στην κατηγορία IMS – 
κλάση B πρώτο ήταν το ΜΟΥΣΜΟΥΛΟ (κυβ. 
Νίκος Κουμνάκης), δεύτερο ήταν το DAS 
BOOT (κυβ. Σταμάτης Σταματάς) και τρίτο ήταν 
ΚΑΛΗΜΕΡΑ (κυβ. Λευτέρης Κουμπιάδης).

Στη συνέχεια, το Rodos Cup 2018 έκλεισε με 
την επίσημη τελετή λήξης και τις απονομές 
των επάθλων στους νικητές της διοργά-
νωσης, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ 

ανοικτή θάλασσα
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της Παρασκευής στο Παλάτι του Μεγάλου 
Μαγίστρου. Τα ξένα πληρώματα έμειναν 

ενθουσιασμένα από το μαγευτικό περιβάλλον 
του μνημείου. 

Το “παρών” στην εκδήλωση έδωσε ο δήμαρ-
χος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος, ο αντιδή-
μαρχος Δήμου Ρόδου Τέρης Χατζηιωάννου, 
ο Περιφερειακός Σύμβουλος και εκπρόσω-
πος της συνδιοργανώτριας Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου Χρήστος Μπάρδος, ο πρόεδρος 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου 
Γιάννης Γλυνός, εκπρόσωποι των Λιμενι-
κών Αρχών και του Πολεμικού Ναυτικού και 
πλήθος κόσμου.

Χορηγοί του αγώνα ήταν η KOS MARINA και 
οι ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ. Υποστηρικτές του αγώνα 
ήταν το κατάστημα Ναυτιλιακών Ζαίρης Αγη-
σίλαος, το PLAZA HOTEL – οικογένεια Γεωρ-
γά, η κατασκευαστική εταιρία ΣΤΙΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙ-
ΚΗ, οι Δήμοι Ρόδου, Κω, Σύμης, Καλύμνου 
και Νισύρου, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Νότιας Δωδεκανήσου και το Λιμενικό Ταμείο 
Καλύμνου. Επίσης αρωγός ήταν το Λιμενικό 
Σώμα και τα κατά τόπους Λιμεναρχεία καθώς 
και το Πολεμικό Ναυτικό. Επίσης πολύτιμη 
ήταν η προσφορά του Υπουργείου Πολιτισμού 
και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου 
για την παραχώρηση του Προμαχώνα του 
Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου όπου και 
έγινε η τελετή λήξης. Χορηγός επικοινωνίας 
ήταν ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Στο Κόκκινο 
– Ρόδος.



38 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Κείμενα: Σπυριδούλα Σπανέα 
Φωτογραφίες: Νίκος Καρανικόλας

ανοικτή θάλασσα

Ξαναγύρισαν οι βοριάδες 
στον αγώνα Άνδρου

Σε έναν από τους πιο ωραί-
ους αγώνες της χρονιάς εξε-
λίχθηκε, χάρη στους δυνατούς 
βόρειους ανέμους, ο 51ος 
Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας 
Άνδρου "Ιωάννης Β. Γουλαν-
δρής". Στη διοργάνωση πήραν 
μέρος 16 σκάφη στις κατηγο-
ρίες ORCi, Superyachts και 
ORC Club και οι ιστιοπλόοι 
είχαν την ευκαιρία να δοκι-
μάσουν γνώσεις και αντοχές 
με ανέμους που έφτασαν και 
τους 40 κόμβους. Διοργανω-
τές ήταν ο Ναυτικός Όμιλος 
Άνδρου και ο Ναυτικός Όμι-
λος Ελλάδος.

Η αλλαγή των ημερομηνιών διεξαγωγής 
του αγώνα προκειμένου να συνυπάρξει η 
διοργάνωση με τα μελτέμια έφερε αποτέλε-
σμα από την πρώτη κούρσα. Την εκκίνηση 
στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης 
την έδωσε ο Σπύρος Καπράλος, πρόεδρος 

της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, και τα 
σκάφη χάραξαν ρότα προς το Σούνιο. Τα πιο 
γρήγορα βρέθηκαν στο, συνδεδεμένο με τη 
ναυτική παράδοση, νησί της Άνδρου λίγο μετά 
τις 10 το βράδυ, σε μία από τις γρηγορότερες 
κούρσες που έχουν κάνει ποτέ στον θεσμό.

«Η πλεύση μέχρι και τη Μακρόνησο ήταν 
πλαγιοδρομία και μετά γύρισε σε όρτσα 
μέχρι το ακρωτήρι Φάσσα, που βρίσκεται 
βορειοδυτικά της Άνδρου. Μετά συνέχισαν 
σε πλαγιοδρομία μέχρι το ακρωτήρι Καμπα-

νός (βορειανατολικά της Άνδρου) και εκεί 
άνοιξαν τα μπαλόνια και ταξίδεψαν πρύμα 
μέχρι τον τερματισμό. Η ένταση του ανέμου 
ήταν από 18 έως 25 κόμβους και έξω από 
το Κάβο Ντόρο είχε έντονο κυματισμό», 
λέει στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" ο Στέλιος 
Μπόνας, που για ακόμη μία φορά βρέθηκε 
στο τιμόνι του αγαπημένου του "Alter Ego".

Και με το φεγγάρι για οδηγό τα σκάφη αντί-
κρυσαν τον Φάρο Τουρλίτη, που φωτίζει την 
είσοδο του λιμανιού του Νειμποριού από το 

Black Jack.

Ιστιοδρομία.Aralus.
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1887. Τα πανέμορφα φωτισμένα σπίτια της 
χώρας, με τα οικόσημα και τα καπετανόσημα 
και η Αγία Θαλασσινή καλωσόρισαν τους 
ιστιοπλόους, οι οποίοι όταν έδεσαν τα σκάφη 
τους έσπευσαν να συζητήσουν μεταξύ τους 
τις εμπειρίες από την κούρσα και να απολαύ-
σουν τη γευστικότατη ζεστή κρεατόσουπα 
που είχε σερβιριστεί στην προκυμαία από το 
πλήρωμα το προσωπικό του Αδαμάντιου 
Πολέμη, με τον παλαιό πρόεδρο του Παναθη-
ναϊκού να επιμελείται κάθε λεπτομέρεια. 

Αγωνιζόμενοι και φιλοξενούμενοι είχαν την 
ευκαιρία να απολαύσουν και την επόμενη 
ημέρα τη φιλοξενία του κ. Πολέμη, ο οποίος 
κάλεσε όλους τους συμμετέχοντες σε ένα 
BBQ πάρτυ στον "Μπαξέ" του. Το Σάββατο οι 
δυνατοί άνεμοι δεν άφησαν να διεξαχθούν 
οι παράκτιες ιστιοδρομίες και οι ιστιοπλόοι 
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα 
το νησί της Άνδρου ή να χαλαρώσουν στις 
εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου 
όπου οι φιλόξενοι εθελοντές και εθελόντριες 
ήταν πρόθυμοι/ες να δώσουν πληροφορίες 
για το νησί τους.

Η τελευταία ιστιοδρομία πραγματοποιήθηκε 
στις 2 Σεπτεμβρίου και ήταν από το λιμάνι της 
Χώρας μέχρι το Δύσβατο. Τα ιστιοφόρα ξεκί-
νησαν όρτσα μέχρι το πρώτο σημείο στροφή 
με την ένταση του ανέμου, περίπου, στους 25 
κόμβους και συνέχισαν πρύμα με την ένταση 
σε κάποια σημεία να αγγίζει και τους 40.

Η τελευταία ιστιοδρομία έφερε αλλαγές στα 
ORCi. Στην πρώτη κούρσα πρώτο ήταν το 
"Black Jack" με κυβερνήτες τους Μάντη και 
Κουρτέση αλλά στη δεύτερη και στη γενική 
κατάταξη οι αδελφοί Καμπουρίδη, με το "Αρι-
στοφανή UK P&I and Defence Clubs", τα-
ξίδεψαν το σκάφος στα… όριά του και πήραν 
την πρωτιά. «Κάτω από τη σημαία του ίδιου 
χορηγού, του UK P&I and Defence Clubs, 
κερδίσαμε δύο από τους πιο σημαντικούς 
αγώνες της χρονιάς, τα "Ποσειδώνια" και 
τον "Διεθνή Αγώνα Άνδρου". Πιο χαρού-
μενος, όμως, είμαι για τη δεύτερη νίκη 

διότι είχα τη βοήθεια και την καθοδήγηση 
του μεγάλου μου αδελφού, του Σίμου, 
που ήταν ο tactitian της ομάδας», τόνισε ο 
Παναγιώτης Καμπουρίδης. Στη δεύτερη θέση, 
στη γενική των ORCi, ήρθε το "iSail" (κυ-
βερνήτης Θοδωρής Τσουλφάς και πλήρωμα, 
στην πλειοψηφία, νέα παιδιά από το τρίγωνο) 
και τρίτο το "Ellinixx" (Σ. Λεονταρίδης). Στην 
ιστιοδρομία Άνδρος – Δύσβατο τρίτο ήρθε το 
Sugar (Α. Αθανασίου).

Στα Superyachts, το "Yacana" (Α. Lanham – 
Ι. Γκράσης) ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. 
Δεύτερο σε αυτή την κατηγορία, στη γενική, 
ήρθε το "Eliana K IV" (Ε. Κουκουτσάκης) 
και τρίτο το "Spirit Of Galateia Equinox 
Maritime LTD" (Α. Αντωνίου – Δ. Χριστο-
φόρου). Στην ιστιοδρομία ‘Ανδρος – Δύσβατο 
δεύτερο ήταν το "Aralus" (Χριστόφορος 
Στράτος), με τρίτο το "Spirit Of Galateia".

Στα ORC Club, πρώτο τερμάτισε το ιστιοφόρο 
"Απήδαλος Ναυς" με κυβερνήτη τον Παύλο 
Κούρκουλο. Δεύτερο ήρθε το "Giorgio 
Euroeseas" (Κ. Σεπυργιώτης – Κ. Μάνθος) 

και τρίτο το "Alter Ego", στο τιμόνι του οποί-
ου βρίσκεται ο 88χρονος Στέλιος Μπόνας, ο 
ζωντανός - θρύλος της ιστιοπλοΐας τριγώνου 
και ανοικτής θαλάσσης. Στην ιστιοδρομία 
‘Ανδρος – Δύσβατο πρώτο ήταν το Giorgio 
Euroeseas με δεύτερο το σκάφος "Απήδαλος 
Ναυς" και τρίτο το "Alter Ego". 

Είτε στον στόλο της διοργάνωσης, είτε ως θε-
ατές βρέθηκαν πολλοί καταξιωμένοι αθλητές 
της ιστιοπλοΐας αλλά και άλλων αθλημάτων, 
όπως η 'χρυσή' ολυμπιονίκης των 470 Σοφία 
Μπεκατώρου, ο 'ασημένιος' ολυμπιονίκης 
της κολύμβησης Σπύρος Γιαννιώτης, ο 
'ασημένιος' ολυμπιονίκης της κωπηλασίας 
Δημήτρης Μούγιος, οι 'χάλκινοι' ολυμπι-
ονίκες των 470 Τάκης Μάντης – Παύλος 
Καγιαλλής και ο 'χρυσός' ολυμπιονίκης της 
κωπηλασίας, με τη σημαία της Μ. Βρετανίας, 
Κωνσταντίνος Λουλούδης.

Η αυλαία της διοργάνωσης έπεσε στις εγκα-
ταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος με 
τις απονομές της τελευταίας κούρσας και της 
γενικής κατάταξης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι 

οι διοργανωτές και η Μ/
Maritime είχαν αθλο-
θετήσει επαμειβόμενο 
κύπελλο εις μνήμην του 
πρόωρα εκλιπόντα Αλέ-
ξανδρου Σταματιάδη. 

Τελετή Απονομής Πλατεία Αφανούς Ναύτη.

Τα κύπελλα της διοργάνωσης. Sugar.
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Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, 
πιστοί στο ραντεβού τους με τις 
αγωνιστικές διακρίσεις, πέτυχαν 
τον πρώτο στόχο της χρονιάς στην 
Κόστα Μπράβα της Ισπανίας, σε 
μια νέα κατηγορία για αυτούς!

Ο Κώστας Τριγκώνης και ο Ιορδάνης Πα-
σχαλίδης αγωνίστηκαν στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Formula 18 που έγινε στην 
Κόστα Μπράβα από τις 2 έως τις 5 Ιουλί-
ου και κατάφεραν να φτάσουν σε μία ακόμη 
νίκη, δίνοντας μάχη ενάντια σε πολύ δυνατά 
πληρώματα.

Ο καινούριος εξοπλισμός των αντίπαλων 
σκαφών μπορεί να βοήθησε ώστε να αναπτυ-
χθούν μεγάλες ταχύτητες, ωστόσο δεν ήταν 
αρκετός για να σταματήσει τους δύο κορυφαί-
ους Έλληνες ιστιοπλόους από το να πλασαρι-
στούν στην πρώτη θέση της τελικής κατάταξης. 
«Πήραμε ένα μεγάλο βαθμολογικό αβαντάζ 
από την αρχή των αγώνων και καταφέραμε 
να φτάσουμε στη νίκη», εξηγεί ο Ιορδάνης 
Πασχαλίδης για τη σπουδαία επιτυχία που 
πέτυχε το ελληνικό δίδυμο. 

Τις υπόλοιπες θέσεις του βάθρου συμπλή-
ρωσαν οι Brett Burvill και Max Puttman από 
την Αυστραλία στη 2η και οι Ισπανοί Mitch 
και Ruben Booth στην 3η θέση αντίστοιχα. Ο 

Κώστας Τριγκώνης δίνει τη δική του εκδοχή 
για την πρόσφατη αυτή διάκριση: «Χρησιμο-
ποιώντας την εμπειρία μας, καταφέραμε να 
πλασαριζόμαστε συνεχώς μέσα στην πρώτη 
πεντάδα, γεγονός που τελικά ήταν αρκετό 
για να μας δώσει τη νίκη». 

Επόμενος στόχος για τον Ιορδάνη Πασχαλίδη 
είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Tornado, 
για το οποίο θα αγωνιστεί με τον Πέτρο Κων-

σταντίδη ενώ ο Κώστας Τριγκώνης ετοιμά-
ζεται για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα A-
Cat. Μαζί, ωστόσο, το αγωνιστικό δίδυμο των 
Τριγκώνη και Πασχαλίδη θέλει να κλείσει τη 
χρονιά με τίτλους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλη-
μα F18 στη Σεϊρασότα της Φλόριντα αλλά 
και στo St. Barth Cata-Cup στο ομώνυμο 
νησί της Καραϊβικής .

Κώστας Τριγκώνης – Ιορδάνης Πασχαλίδης:

Πρωταθλητές Ευρώπης Formula 18!

Φωτογραφίες: Marc Gonzalez Aloma
αγώνες τριγώνου
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αγώνες τριγώνου

Την Παρασκευή, 31 Αυγούστου 
2018, έπεσε η αυλαία του Παγκο-
σμίου Πρωταθλήματος Σκαφών 
Κλάσης J24 με πολλές υπο-
σχέσεις τόσο αγωνιστικά όσο και 
έξω-αγωνιστικά. Ο αγώνας διορ-
γανώθηκε στη βόρεια πλευρά της 
λίμνης Γκάρντα (Lago Di Garda) 
της Ιταλίας, στη Riva Del Garda 
μεταξύ 25 με 31 Αυγούστου με 
τη συμμετοχή 98 πληρωμάτων από 
όλο τον κόσμο. 

Οικοδεσπότης της διοργάνωσης ήταν ο όμιλος 
Fraglia Della Vela Riva σε συνεργασία με την 
Ιταλική και Διεθνή Κλάση Σκαφών J24 και την 
Ιταλική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Για πρώτη 
φορά στα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια, 
τέσσερις ελληνικές ομάδες συμμετείχαν στον 
αγώνα. Η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομί-
ας με κυβερνήτη τον Α. Ταγαρόπουλο και 
πλήρωμα τους Π. Αϊδινίδη, Δ. Κόκκορη, Ν. 

Μαύρο, και Γ. Φάκα και πολυετή εμπειρία 
και διακρίσεις σε διεθνείς αγώνες κατε-
τάγη στη 10η θέση. Ακολούθησε η ομάδα 
του JMANIA του Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου με 
κυβερνήτη τον Γ. Παναγιωτίδη και πλήρωμα 
τους Ο. Βέργου, Χ. Κυφίδη, Κ. Σκοτίδα, 
και Κ. Τριδημα, όπου στη 2η συμμετοχή της 
σε διεθνή αγώνα της κλάσης κατέλαβε τη 
διόλου ευκαταφρόνητη 30η θέση, ενώ οι δύο 
βενιαμίν της παρέας, ομάδα ΑΝΑΣΣΑ του Ι. 
Ο. Ηρακλείου με κυβερνήτη το Ν. Καπνίση και 
πλήρωμα τους Ν. Βερβελάκη, Ε. Παπαδο-
βασιλάκη, Μ. Σουρλίγγας, Ε. Συγγελάκη, 
και Ν. Σπίγγο και ομάδα MINOAN SPIRIT 
του Ν.Ο.Γαζίου Κρήτης με κυβερνήτη τον Α. 
Παλλήκαρη και πλήρωμα τους Ε. Ατζολε-
τάκη, Σ. Θεόχαρη, Ν. Καρυωτάκη και Ν. 
Πετρουλάκη γεμίσανε τις αποσκευές τους με 

εμπειρίες καταλαμβάνοντας την 64η και 76η 
θέση, αντίστοιχα. 

Πέραν του αγωνιστικού μέρους, ο διοργα-
νωτής όμιλος έδωσε την ευκαιρία 5λεπτής 
παρουσίασης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλή-
ματος Σκαφών Κλάσης J24 του χρόνου στην 
Πάτρα με την παρουσία και του προέδρου του 
Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών κ K. Καλογερό-
πουλου. Κατά την παρουσίαση μοιράστηκαν 
επίσημες προσκλήσεις και δώρο του Ευρω-
παϊκού σε όλα τα πληρώματα και η απήχηση 
ήταν δυνατή με την εκδήλωση ενδιαφέροντος 
από πολλά πληρώματα και χώρες παγκοσμί-

ως. Τόσο η συμμετοχή ρεκόρ στο σύνολο των 
σκαφών όσο και η συμμετοχή ρεκόρ των ελλη-
νικών σκαφών αναδεικνύει τη διαχρονική αξία 
της κλάσης σκαφών J24 και προμηνύει ένα 
πολλά υποσχόμενο μέλλον για το Πανευρωπα-
ϊκό Πρωτάθλημα στην Πάτρα το 2019.

Για ακόμα μία φορά και για όλο το έτος του 
2018, η διοίκηση και τα μέλη της Ελληνικής 
Κλάσης Σκαφών J24 ευχαριστούν θερμά την 
ΑΝΕΚ LINES - BLUE STAR FERRIES για την 
ευγενή τους χορηγία και τη συνεχή διευκό-
λυνση της μεταφοράς των σκαφών και των 
πληρωμάτων.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα J24 2018

Κείμενο και φωτογραφίες: Άρης Παλλήκαρης
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Τρεις προκρίσεις για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες οι ιστιοπλόοι μας

Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: αρχείο

Τα πρώτα τρία εισιτήρια για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 
ήρθαν στη χώρα μας από τα παγκό-
σμια πρωταθλήματα ιστιοπλοΐας, 
που διεξήχθησαν στο Όρχους της 
Δανίας. Τα κατέκτησαν οι Μαρία 
Μπόζη - Ραφαηλίνα Κλωναρίδου 
στα 470, Βασιλεία Καραχάλιου 
στα Laser Radial και Βύρων Κοκ-
καλάνης στα RSX, ενώ στις λεπτο-
μέρειες χάθηκε η πρόκριση για τα 
ανδρικά 470.

Με καιρικές συνθήκες που άφησαν, προς το 
παρόν, εκτός προκρίσεων κορυφαίους αθλητές 
από όλο τον κόσμο διεξήχθησαν στη Δανία τα 
παγκόσμια πρωταθλήματα των ολυμπιακών 
κλάσεων. Την πρώτη πρόκριση για την Ελλάδα 
την έφεραν οι νεαρές πρωταθλήτριες των 470. 
Η πρόκριση των Μπόζη - Κλωναρίδου ήταν η 
πρώτη από όλα τα αθλήματα για τη χώρα μας. 
«Η χαρά μας δεν περιγράφεται. ήταν μία πολύ 
δύσκολη χρονιά και θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε όλους όσοι μας βοήθησαν να φτάσουμε 
σε αυτή την επιτυχία και, φυσικά, ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στον προπονητή μας Μιχάλη Μη-
λαίο», δήλωσαν στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο". 

Οι Μπόζη - Κλωναρίδου ολοκλήρωσαν την 
προσπάθειά τους στην 9η θέση με 93 β.π.. Πρω-
ταθλήτριες κόσμου αναδείχθηκαν οι Γιαπωνέζες 
Αϊ Κόντο Γιοσίντα και Μίχο Γιοσίντα με 33 β.π. 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι αθλήτριες δεν κα-
τάφεραν να ταξιδέψουν στο Τόκιο και να πάρουν 
μέρος στη δοκιμαστική διοργάνωση του Σεπτεμ-
βρίου, εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων. 

Το ανδρικό 470 δεν κατάφερε να πάρει την 
πρόκριση για τρεις βαθμούς. Οι Βασίλης Πα-
πουτσόγλου - Γιάννης Ορφανός κατετάγησαν 
14οι. «Το αποτέλεσμα μας στενοχωρεί γιατί 

δε φέραμε την πρόκριση αλλά μας δίνει και 
δύναμη για τη συνέχεια», τόνισαν οι αθλητές 
μας. Οι Τάκης Μάντης - Παύλος Καγιαλής 
έμειναν στην 21η θέση. «Ήταν ένας δύσκολος 
αγώνας. Δεν φύσηξε καθόλου και η μπου-
νάτσα δεν είναι από τα... καλύτερά μας. Σε 
όλες τις κατηγορίες η διοργάνωση ήταν ιδι-
αίτερη. Το επόμενο παγκόσμιο θα είναι στην 
Ενοσίμα της Ιαπωνίας και θα δώσει τέσσερα 
εισιτήρια και η επόμενη πρόκριση θα δοθεί 
στο Ευρωπαϊκό του 2020. Το καλό είναι ότι 
στα 470 ανδρών έχουν πάρουν προκρίσεις 
όλα τα φαβορί», δήλωσε στον "Ιστιοπλοϊκό 
Κόσμο" ο Παύλος Καγιαλής. Το χρυσό μετάλλιο 
κατέκτησαν οι Γάλλοι Πεπονέ - Μιο. 

Ο Βύρων Κοκκαλάνης πλασαρίστηκε στην 
7η θέση με 104 β.π. ύστερα από μία καλή, 
σε σύνολο, προσπάθεια. Διεξήχθησαν 12 
ιστιοδρομίες. Πρωταθλητής κόσμου ανεδείχθη 
ο Ολλανδος Ντόριαν Φαν Ριζελμπέργκε με 58 
β.π. Την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του 
σε μία μεγάλη διοργάνωση είχε ο 17χρονος 
Λεωνίδας Τσορτανίδης. Ο αθλητής από την 
Άνδρο κατετάγη 60ος με 224. Στις γυναίκες, η 
Αγγελική Σκαρλάτου ήρθε 43η με 150 β.π. και 
η 18χρονη Κατερίνα Δίβαρη 57η με 247. Πρώ-
τευσε η Λίλια Ντε Γκάους (Ολλανδία) με 48 β.π. 

Την τρίτη πρόκριση την έφερε η Βασιλεία Κα-
ραχάλιου. Η πρωταθλήτρια των Laser Radial 
έκανε ένα ιδανικό ξεκίνημα στο Παγκόσμιο 

(2, 1) αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. 
Πλασαρίστηκε 16η και κατέκτησε το εισιτήριο. 
Η Αθανασία Φακίδη ήρθε 31η. Το χρυσό με-
τάλλιο κατέκτησε η Έμα Πλάσχερτ (Βέλγιο). 

Στα Laser Standard ο Κύπριος Παύλος 
Κοντίδης αναδείχθηκε και πάλι πρωταθλητής 
κόσμου. Ο Αντώνης Μπουγιούρης πλασαρί-
στηκε 54ος και ο Δημήτρης Παπαδημητρίου 
80ος. Στα Φινν, ο Γιάννης Μιτάκης, όπως και 
άλλου σπουδαίοι φινίστες, έμεινε εκτός πρό-
κρισης. Κατετάγη 25ος με πρώτο τον Ούγγρο 
Ζόμπορ Μπέριτς. Στα 49άρια, οι Παναγιώτης 
Καμπουρίδης - Στέλιος Νούτσος ήρθαν 
70οι και οι Στέλιος Σωτηρίου - Δημήτρης 
Μπανάκης 76οι. 

Στα ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα 
που διεξήχθησαν 
στο Σόποτ της 
Πολωνίας, ο 
Βύρων Κοκκα-
λάνης ήρθε 12ος 
στους άνδρες. 
Στους νέους, ο 
Λεωνίδας Τσορ-
τανίδης 5ος, ο 
Χαράλαμπος 

Κόγιας 37ος (12ος στα παιδιά -17 ετών) 
και ο Εμμανουήλ Μανιαδάκης 59ος στα 
αγόρια -17 ετών, και ο Πέτρος Τσορτανί-
δης 12ος στα παιδιά -15 ετών. 

Στο Παγκόσμιο RSX Νέων της Γαλλίας, 
ο Λεωνίδας Τσορτανίδης τερμάτισε 8ος 
στον κόσμο και ο Αλέξανδρος Καλπο-
γιαννάκης διακρίθηκε στους αθλητές 
ως 17 ετών και επέστρεψε στην Ελλάδα 
με το χάλκινο μετάλλιο.Πρωταθλητής 
κόσμου στους νέους αναδείχθηκε ο 
Γάλλος, Φαμπιάν Πιαναζά. Καλή ήταν και 
η εμφάνιση του Χαράλαμπου Κόγια που 
πλασαρίστηκε στην 6η θέση (32ος), ενώ 
ο "μικρός" της παρέας ο Πέτρος Τσορτα-
νίδης κατετάγη 16ος.

Ο Αλέξανδρος Καλπογιαννάκης κατέ-
κτησε ασημένια μετάλλια στο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα Techno 293 Plus, 
στις κατηγορίες youth plus και Tplus, 
που διεξήχθη στη Λετονία. «Είμαι πολύ 
ευχαριστημένος. Είναι οι καλύτερες 
διακρίσεις που έχω πετύχει σε τόσο 
υψηλού επιπέδου διοργάνωση», τόνισε 
ο 16χρονος αθλητής.
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αγώνες τριγώνου

Καλή ήταν η συγκομιδή για τα πληρώματά μας 
των 420 αυτό το καλοκαίρι. Στα παγκόσμια 
πρωταθλήματα των 420, που διεξήχθησαν 
στις ΗΠΑ, οι Οδυσσέας Σπανάκης - Κωνστα-
ντίνος Μιχαλόπουλος και οι Μελίνα Παππά - 
Μαρία Τσαμοπούλου ανέβηκαν στη δεύτερη 

θέση του βάθρου σε αγόρια και κορίτσια -17 
ετών, ενώ πλασαρίστηκαν στην 3η και την 4η 
θέση, αντίστοιχα, της γενικής κατάταξης, κάτι 

που, επίσης, αποτελεί μεγάλη επιτυχία. Συμμε-
τείχαν 42 σκάφη.

Οι νεαροί ιστιοπλόοι, με τις οδηγίες του προπο-
νητή, παλαιού πρωταθλητή, των 470, Ανδρέα 
Παπαδόπουλου, έφεραν καλά πλασαρίσματα 
και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα βρίσκονταν 
σταθερά ανάμεσα στα κορυφαία σκάφη. Στην 
κατηγορία των γυναικών οι Αριάδνη Σπανάκη 
- Μυρτώ Παπαδοπούλου ήρθαν 9ες.

Εντυπωσιακές, όμως, ήταν οι Παππά - Τσα-
μοπούλου και στο Όπεν Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα 420, στην κατηγορία των -17 ετών. 
Η διοργάνωση διεξήχθη στην πόλη Σεσίμπρα 
της Πορτογαλίας και, παρά το κακό πλασάρι-
σμα της πρώτης ημέρας, οι νεαρές αθλήτριες 
ξεχώρισαν κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο 
και βρέθηκαν στην πρώτη δεκάδα της γενικής 
κατάταξης (9ες). 

Στη διοργάνωση της Πορτογαλίας, οι Οδυσσέ-

ας Σπανάκης και Κωνσταντίνος Μιχαλόπου-
λος (-17) κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο 
και στην κατηγορία - 19 ετών, οι Αριάδνη 
Σπανάκη - Μυρτώ Παπαδοπούλου ανέβηκαν 
στη δεύτερη θέση του βάθρου.

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων των 
Lightning που φιλοξενήθηκε στη θα-
λάσσια περιοχή της Βούλας, οι Βασίλης 
Γουργιώτης - Γιώργος Τσουλφάς και 
Μιχάλης Κυπραίος ανέβηκαν στη δεύ-
τερη θέση του βάθρου στη διοργάνωση 
του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας. 
Στους αγώνες εκτός από τα ελληνικά 
πληρώματα μετείχαν και αθλητές από τη 
Φινλανδία (ήρθαν στην Ελλάδα οδικώς 
με δύο σκάφη), τις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής, τον Καναδά, τη Βραζιλία, το 
Περού και τη Χιλή.

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου ήταν ο πρωταγωνιστής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Laser Νέων Ανδρών (-21), που διεξήχθη στην Πολωνία. Πρώτευσε στην κατηγορία -19 
ετών και ήταν 8ος στη γενική κατάταξη της διοργάνωσης.

«Τους τελευταίους μήνες προπονούμαι στην ολυμπιακή κατηγορία. Είναι πολύ ωραίο 
που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά παίρνω χρυσό σε παγκόσμιο, καθώς είχα αναδει-
χθεί πρώτος και στις προηγούμενες κατηγορίες σκαφών. Για εφέτος αυτός ήταν ο 
στόχος. Θέλαμε να μπούμε στην δεκάδα στους κάτω των 21 και στα μετάλλια στους 
-19. Τα καταφέραμε. Οι καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες, πολύ αέρας και πολλές 
αλλαγές», μας είπε ο νεαρός πρωταθλητής. Στον χρυσό στόλο μετείχαν 69 σκάφη. Στις 
υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές, ο Αναστάσιος Παναγιωτίδης ήρθε 32ος. Στα κορίτσια, 
η Ναταλία Ταμβακίδου πλασαρίστηκε 47η και η Αγγελική Ρέκκα 55η.

Πρωταθλητές κόσμου Πασχαλίδης - Κωνσταντινίδης

Τα 420 ξεχώρισαν σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά

"Χρυσός" Ευρωπαίος ο Παπαδημητρίου

Κείμενα: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: αρχείο

Ελληνική... υπόθεση αποτελεί, 
εδώ και χρόνια, η κατηγορία των 
Tornado σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Το επιβεβαίωσαν και στο Παγκό-
σμιο της Γαλλίας οι Ιορδάνης 
Πασχαλίδης - Πέτρος Κωνστα-
ντινίδης. Οι αθλητές του Ναυτι-
κού Ομίλου Θεσσαλονίκης στις 
οκτώ κούρσες που διεξήχθησαν 
έφεραν έξι πρώτες και δύο δεύ-
τερες θέσεις. Στον αγώνα πήραν 
μέρος 24 σκάφη. 

Πρόκειται για το όγδοο παγκόσμιο τρόπαιο 
που φέρνουν στην Ελλάδα, από αυτή την 
κατηγορία, αθλητές του ΝΟΘ. Ο Πέτρος 

Κωνσταντινίδης 
είναι ένας νέος 
ιστιοπλόος, ο 
οποίος ακολούθησε 
τα χνάρια των Κων-
σταντίνου Τριγκώνη 
- Ντάνυ Πασχαλίδη 
και, τώρα, αγωνί-
ζεται με παρτενέρ 
τον δάσκαλό του. 
«Η εμπειρία αυτή 
θα μου μείνει 
αξέχαστη, διότι 
από την ιστιοπλοΐα 
που κάναμε έμαθα πολλά που θα μου 
φανούν χρήσιμα στο μέλλον», δήλωσε ο 
ιστιοπλόος.

Οι Κωνσταντίνος Τριγκώνης - Ιορδά-
νης Πασχαλίδης διαθέτουν όλη την 

τεχνογνωσία σε αυτή την κατηγορία και 
εργάζονται εντατικά στη Θεσσαλονίκη 
προκειμένου να τη μεταλαμπαδεύσουν 
και σε άλλους ιστιοπλόους μας ώστε να 
συνεχίσουν τα Tornado να αποτελούν... 
ελληνική υπόθεση. 

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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Κώστας Τριγκώνης και Ντάνης Πασχαλίδης
Οι αιώνιοι έφηβοι Θεσσαλονικείς ιστιοπλόοι

Πρόσφατα είχα τη χαρά να συνα-
ντήσω τον φίλο και συναθλητή Κώ-
στα Τριγκώνη και με την ευκαιρία 
της συνάντησης αυτής, τον ρώτησα 
για το πλάνο της χρονιάς που ήδη 
εξελίσσεται. 

Η ομάδα του Κώστα και του επίσης φίλου 
Ντάνη είναι απίστευτα 'ζωντανή' παράγει 
πολύ σημαντικά διεθνή αποτελέσματα αλλά 
το κυριότερο δημιουργεί ιστιοπλόους για 
το μέλλον. Όπως αποδεικνύεται στην πορεία 
οι δύο κορυφαίοι Θεσσαλονικείς ιστιοπλόοι 
δεν φοβούνται να μεταλαμπαδεύσουν τις 
γνώσεις τους και δεν φοβούνται να προ-
σπαθήσουν να δημιουργήσουν καλύτερους 
ιστιοπλόους από τους ίδιους. Αξίζει λοιπόν να 
διαβάσετε το πλάνο του 2018 για τους ακούρα-
στους και αιώνιους εφήβους Θεσσαλονικείς.

«…Το πλάνο την φετινή χρονιά για την ομάδα 
μας ήταν και συνεχίζει να είναι απαιτητικό. 
Αγώνες σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες 
(Φόρμουλα 18, Tornado, A Class) μάλιστα οι 
περισσότεροι απ’ αυτούς back to back. Η σε-
ζόν ξεκίνησε με ένα τρελό 20ήμερο ανά την 
Ευρώπη μιας και ο 1ος στόχος της χρονιάς για 
εμάς ήταν τριπλός. Είχαμε να συμμετάσχουμε 
σε δύο Πανευρωπαϊκά και ένα Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα σε τρεις διαφορετικές κατηγο-
ρίες θέλοντας να πετύχουμε κάτι που δεν έχει 

κάνει κανείς έως τώρα να κερδίσουμε και στα 
τρία με διαφορετικές συνθέσεις.

Βέβαια για εμένα και τον Ντάνη προσωπικά 
1η νίκη μας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Φόρμουλα 18 (74 σκάφη από 19 χώρες) 
ήταν ίσως και η πιο σημαντική μιας και ήταν 
ο πρώτος μας τίτλος στη νέα αυτή κλάση στην 
οποία αγωνιζόμαστε τον τελευταίο χρόνο. 
Από εκεί και πέρα οι δρόμοι μας θα χώριζαν 
με εμένα να συμμετέχω στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Α CLASS Foiling καταμαράν 
(ιπτάμενα) στη Γερμανία και ο Ντάνης με το 
νέο μέλος της ομάδας μας τον Πέτρο Κωνστα-
ντινίδη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Tornado 
στη Γαλλία. 

Από πλευράς αποτελεσμάτων ο στόχος 
επιτεύχθηκε κατά τα 2/3 μιας και εγώ προσω-
πικά δεν κατάφερα να πετύχω τον στόχο μου 
στο Πανευρωπαϊκό Α Class καταλήγοντας στη 
17η θέση της γενικής και 14η στην Ευρώπη 
πράγμα το οποίο δεν μπορώ να πω ότι με 
χαροποίησε κιόλας μιας και μπορούσα να 
πετύχω πολύ περισσότερα. Συνολικά όμως 
ως ομάδα θεωρώ ότι κάναμε ότι καλύτερο 
μπορούσαμε αγωνιζόμενοι σε τρία πρωταθλή-
ματα μέσα σε δύο εβδομάδες.

Αυτό δε θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη συμ-
μετοχή και βοήθεια του Πέτρου Κωνσταντινί-
δη ο οποίος με αντικατέστησε στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Tornado όπου μαζί με τον Ντάνη 
κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο για 2η συνεχό-

μενη χρονιά, 8η σερί για τον Ντάνη.

Ελπίζουμε, ευχόμαστε και επιθυμούμε να 
δούμε τον Πέτρο μέσα από αυτές τις εμπει-
ρίες που έζησε μαζί μας να μπορέσει να 
ακολουθήσει τον δικό του δρόμο ξεκινώντας 
σύντομα την προσπάθεια του στην ολυμπι-
ακή κατηγορία των 49ερ. Για τον Ντάνη δεν 
έχουμε να πούμε και πολλά μιας και είναι το 
μόνο μέλος της ομάδας που τα κέρδισε όλα!!! 
Κάτι το οποίο όμως αξίζει να ειπωθεί είναι το 
γεγονός ότι στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Φόρμουλα 18 είχαμε και τη συμμετοχή ενός 
δεύτερου ελληνικού πληρώματος του Αλέξαν-
δρου Στόκου και Πέτρου Κωνσταντινίδη όπου 
κατέλαβαν την 64η θέση. Ευχή μας του χρό-
νου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ιταλίας 
να συμμετάσχουμε με τρία σκάφη. Το δεύτερο 
αγωνιστικό κομμάτι της χρονιάς για εμάς 
μόλις ξεκίνησε (γράφω στο καράβι για Ιταλία) 
με τη συμμετοχή μας στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα της κλάσης Tornado (13-16/9 
λίμνη Γκάρντα, Ιταλία). Ακολουθεί η συμμε-
τοχή μου στο Campione Univela regatta με 
το καινούργιο μου A Class (22-23/9). Τον 
Οκτώβριο θα συμμετάσχουμε στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Φόρμουλα 18 στη Σαρασότα 
των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Νοέμβριο 
στο St Barth catacup. Ενδιάμεσα από αυτά θα 
έχουμε δύο training camps στη Θεσσαλονίκη 
με τη συμμετοχή Αυστραλών και Γερμανών 
αθλητών ως προετοιμασία για το παγκόσμιο 
πρωτάθλημα του Φόρμουλα 18…»

αγώνες τριγώνου Απόδοση: Πάνος Δημητρακόπουλος
Φωτογραφίες: αρχείο
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τεχνικό Κείμενο και φωτογραφίες: Jotun Hellas 
 

Πως να προστατέψεις το σκάφος σου
από την όσμωση

Η JOTUN HELLAS έχοντας μα-
κρόχρονη εμπειρία και ηγετική 
θέση στην παγκόσμια αγορά των 
ναυτιλιακών χρωμάτων, μοιράζεται 
μαζί σας τεχνικές συμβουλές για 
τη συντήρηση και τη φροντίδα του 
σκάφους με κύριο γνώμονα τον 
σεβασμό στον άνθρωπο και το 
περιβάλλον. 

Έφτασε ξανά το τέλος του καλοκαιριού και 
μαζί το τέλος των καλοκαιρινών εξορμήσεων 
με σκάφος. Η καλύτερη λύση για να κρατή-
σετε τις καλές καλοκαιρινές αναμνήσεις είναι 
να κάνετε την συντήρηση του σκάφους σας 
για να είστε προετοιμασμένοι για το επόμενο 
καλοκαίρι.

Το χειμώνα, είναι σημαντικό το σκάφος 
σας να είναι σε ασφαλές μέρος μακριά από 
την ηλιακή ακτινοβολία και την υπερβολι-
κή υγρασία. Εάν το σκάφος σας έχει γάστρα 
από πλαστικό με υαλόνημα και βρίσκεται σε 
τέτοιες συνθήκες είναι πολύ εύκολο να εμφα-
νιστεί ο μεγαλύτερος εχθρός του, η όσμωση.

Το νερό και η υγρασία στις σεντίνες διευ-
κολύνει γενικά την ανάπτυξη της όσμωσης.

Η όσμωση παρουσιάζεται όταν η υπάρχουσα 
υγρασία του σκάφους και αυτή της θάλασσας 
διαφέρουν μεταξύ τους. Η όσμωση, δηλαδή, 
είναι η διαδικασία της μεταφοράς νερού μέσω 
μιας μεμβράνης π.χ. gelcoat από μια περιοχή 

υψηλής συγκέντρωσης νερού σε μια περιοχή 
χαμηλής συγκέντρωσης νερού, προκειμένου 
να επιτευχθεί μια ισόποση συγκέντρωση νερού 
και στις δύο περιοχές. (Πίνακας 1) Μετά από 
κάποιο χρονικό διάστημα, η υγρασία διαπερνά 
το gelcoat και φθάνει μέχρι την επικάλυψη από 
υαλόνημα όπου προκύπτουν φυσαλίδες και 
υδραυλική πίεση κάτω από το gelcoat.

Πίνακας 1

Δυστυχώς ο εντοπισμός της όσμωσης δεν εί-
ναι πάντοτε ορατός. Το σκάφος έχει πληγεί 
από την όσμωση εάν:

• Οι φυσαλίδες (συνήθως διαφορετικού  
 μεγέθους) περιέχουν υγρό χρώμα καφετί 

• Οι φυσαλίδες βγάζουν οσμή ξυδιού

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αν οι φυσαλί-
δες είναι ξηρές ή σκληρές καθώς δεν επιδρά-
ει στο υαλόνημα, πιθανότατα έχουν προκλη-
θεί από τη διατήρηση αέρα ή διαλυτικού κατά 
τη διάρκεια εργασιών βαφής. 

Ωστόσο συνιστάται επιθεώρηση από επαγ-
γελματία διότι αν οι φυσαλίδες δεν είναι 

ορατές δεν σημαίνει πως το σκάφος δεν 
έχει υποστεί τις επιπτώσεις της όσμωσης. 
Πρώτον, χρειάζεται χρόνο για να εμφανιστούν 
οι φυσαλίδες και δεύτερον, οι προληπτικές θε-
ραπείες δεν δύνανται να σταματήσουν την ανά-
πτυξη της όσμωσης. Για αυτό είναι προτιμότερο 
να γίνεται μια επιθεώρηση μετά από κάθε σεζόν 
από έναν ειδικό για να επιβεβαιώσει την ύπαρ-
ξη ή πιθανότητας εμφάνισης της όσμωσης.

Στην περίπτωση που το σκάφος έχει πληγεί 
από την όσμωση, είναι αναγκαίο να γίνει ολο-
κληρωμένη θεραπεία βαφής. Το gelcoat πρέ-
πει να αφαιρεθεί πλήρως, να αφήσετε το κύτος 
να στεγνώσει και να εφαρμοστεί το σύστημα 
Jotun Yachting Osmoshell στο υαλόνημα.

Αφού εφαρμοστεί το gelcoat στο υαλόνημα, 
συνιστάται να εφαρμόσετε 2 στρώσεις από το 
Jotun Yachting Antipest. Το Jotun Yachting 
Antipest είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να απο-
τρέπει την όσμωση σε γάστρες από πλαστικό 
ενισχυμένο με γυαλί. Μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί τόσο ως αστάρι για όλους τους τύπους 
υποστρώματος συμπεριλαμβανομένου του 
χάλυβα, του υαλονήματος, του αλουμινίου και 
του ξύλου θάλασσας όσο και ως ενδιάμεσο 
υπόστρωμα επικόλλησης για πολυουρεθάνη 
ή υφαλοχρώματα πάνω από εποξικά αστάρια. 
Ιδανικό προϊόν για επίστρωση gelcoat πριν 
την εφαρμογή υφαλοχρωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με την όσμωση, για τη σωστή χρήση των 
συστημάτων βαφής και τεχνικές οδηγίες επι-
σκεφτείτε το www.jotun.gr ή μιλήσετε με έναν 
εκπρόσωπο της Jotun +30 210 4285980. 
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κωπηλασία

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ ΠΟΖΝΑΝ

Παγκόσμιοι πρωταθλητές για 
πρώτη φορά στην κατηγορία κάτω 
των 23 ετών αναδείχθηκαν οι 
Χρήστος Στεργιάκας – Ιωάννης 
Καλανδαρίδης ανεβάζοντας τη 
γαλανόλευκη στον ψηλότερο ιστό 
του Πόζναν.

Το ελληνικό δίδυμο πήρε την πρώτη θέση και 
το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του διπλού 
σκιφ των αγοριών τερματίζοντας σε 6:13.13 
μετά από μια συναρπαστική κούρσα. Αν και 
ξεκίνησαν από την 3η θέση που κράτησαν ως 
το μισά της κούρσας στη συνέχεια ανέβασαν 
κατακόρυφα ρυθμούς και μπήκαν σε θέση 
οδηγού αφήνοντας πίσω τόσο την Ολλανδία 
που τερμάτισε 2η σε 6:14.18 όσο και την Πο-
λωνία που κέρδισε το χάλκινο με 6:14.53.

Ασημένιοι παγκόσμιοι πρωταθλητές 
στέφθηκαν οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου 
και Γιάννης Μαρόκος. Το ελληνικό δίδυμο 
τερμάτισε στη 2η θέση στο τελικό της δικώ-
που άνευ ελ βαρών με 6:56.24 πίσω από την 
Ιρλανδία (6:54.48) που κατέκτησε το χρυσό 
και μπροστά από την ιταλική βάρκα (7:00.07) 
που κατέκτησε το χάλκινο . Άγγιξαν το βάθρο 
αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν. Οι Χριστίνα 
Μπούρμπου - Μαρία Κυρίδου τερμάτισαν 
στην 4η θέση του τελικού της δικώπου με 
7:36.40 λιγότερο από 2 δεύτερα πίσω από 
τη βάρκα της Χιλής που κατέκτησε το χάλκινο 

τερματίζοντας σε 7:34.14.

Στα τελευταία μέτρα της κούρσας έχασε το 
μετάλλιο η δίκωπος των αγοριών στον τελικό 
της δικώπου. Οι Στέφανος Ντούσκος και 
Σπύρος Καλέντζης ήταν μέχρι τα 1000μ. 
στη 2η θέση, πέρασαν 3οι τα 1500μ. αλλά 
στα τελευταία μέτρα τους ξεπέρασαν οι Ιταλοί 
με αποτέλεσμα να τερματίσουν στην 4η με 
χρόνο 6:50.07 ενώ το χάλκινο κέρδισε το 
ιταλικό πλήρωμα με 6:48.23

Ένα μόλις δευτερόλεπτο χώρισε το διπλό 
σκιφ ελ βαρών των κοριτσιών από το βάθρο. 
Οι Αναστασία Βόντζου - Θωμαϊδα Εμμα-
νουηλίδου πήραν την 4η θέση στον τελικό 
του αγωνίσματος τερματίζοντας σε 7:00.45 

χάνοντας τη 3η θέση από το πλήρωμα της 
Βρετανίας που τερμάτισε σε 6:59.21.

Την 4η θέση κατέκτησε και το αντίστοιχο 
βαρύ πλήρωμα των γυναικών με τις Αννέτα 
Κυρίδου και Σοφία Ασουμανάκη. Οι δυο 
πρωταθλήτριες ήταν σε τροχιά μεταλλίου 
μέχρι τα μισά της κούρσας αλλά στη συνέχεια 
υποχώρησαν με αποτέλεσμα να τερματίσουν 
4ες με χρόνο 6:51.47 πίσω από την Ιταλία 
που έκανε χρόνο 6:49.17.

Στον μικρό τελικό του σκιφ ελ βαρών των κο-
ριτσιών η Μαρία Πέργουλη πήρε τη 2η θέση 
( 8ηστη γενική) με χρόνο 7:49.99 ενώ στον 
αντίστοιχο των αγοριών ο Νίνος Νικολαϊδης 
ήταν 5ος (11οςστη γενική) με 7:17.01.

Η τετράκωπος άνευ των κοριτσιών με τις Δή-
μητρα Τσαμοπούλου– Ιωάννα Μπιτζιλέου 
– Μαργαρίτα Γεωργούδη– Αθηνά Αγγελο-
πούλου τερμάτισε στη 2η θέση του μικρού 
τελικού (8η στη γενική) με χρόνο 6:35.22 
ενώ το διπλό σκιφ ελ βαρών των αγοριών με 
τους Γραμμενιάτη – Ντινενή ήταν 6ο (12ο 
στη γενική) στον μικρό τελικό με 6:29.92

Συγκεντρωτικά τα 10 πληρώματα μας στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Πόζναν κατέ-
κτησαν ένα χρυσό κι ένα ασημένιο μετάλλιο 
(χθες με τους Μαρόκο – Παπακωνσταντίνου 
στη δίκωπο άνευ ελ βαρών) είχαμε συνολικά 
έξι συμμετοχές σε μεγάλους τελικούς και τέσ-
σερις σε μικρούς με την ομάδα μας να δείχνει 
ότι είναι πανέτοιμη να πάρει τη σκυτάλη από 
τα παλαιότερα και μεγαλύτερα πληρώματα και 
να συνεχίσει την παράδοση των επιτυχιών σε 
διεθνές επίπεδο τα επόμενα χρόνια.
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Γαλανόλευκος θρίαμβος για τα 
ελληνικά κουπιά στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Κωπηλασίας U23 
στο Μπρέστ της Λευκορωσίας το 
σαββατοκύριακο 1 και 2 Σεπτεμ-
βρίου. Το μέλλον του αθλήματος 
κατέκτησε επτά μετάλλια εκ των 
οποίων πέντε χρυσά, ένα ασημέ-
νιο κι ένα χάλκινο.

Το πρώτο χρυσό ήρθε από τις Μαρία Κυ-
ρίδου και Χριστίνα Μπούρμπου που μετά 
τη νίκη τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Εφήβων-Νεανίδων στο Ρατσίτσε της Τσεχίας 
στις 12 Αυγούστου κατάκτησαν και την 
1ηθέση στο μεγάλο τελικό του στο Μπρέστ 
της Λευκορωσίας κάνοντας δυο τα χρυσά 
μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα.

Η μάχη ήταν σκληρή με τη βάρκα της Λευκο-
ρωσίας που πέρασε μπροστά στα 1500 αλλά 
οι δυο Ελληνίδες επανέκτησαν τα πρωτεία και 
τερμάτισαν πρώτες με 7:13.23. Οι Λευκο-
ρωσίδες πήραν το ασημένιο με 7:14.06 και 
τρίτες ήταν οι Ρωσίδες με 7:16.87.

Δεύτερο χρυσό για την Ελλάδα στο Μπρέστ. 
Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Γιάννης 
Μαρόκος έκαναν εκπληκτική εμφάνιση στον 
τελικό της δικώπου άνευ ελ βαρών και πήραν 
τη πρώτη θέση με διαφορά από τη δεύτερη 
βάρκα της Λευκορωσίας κι ακόμη μεγαλύτε-
ρη από την 3ητης Ουγγαρίας.

Το τρίτο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα 
ήρθε στον επόμενο τελικό. O Στέφανος 
Ντούσκος και ο Χρήστος Στεργιάκας δεν 
άφησαν σε κανένα αντίπαλο τους περιθώρια 
αμφισβήτησης στο τελικό του διπλού σκιφ 
και τερμάτισαν στην πρώτη θέση με 6:13.52 
ενώ στη δεύτερη θέση έμεινε η Πολωνία με 
6:14.72 και στη τρίτη η Σερβία με 6:19.14.

Η Ελλάδα κατακτά και τέταρτο χρυσό μετάλ-
λιο στο Ευρωπαικό του Μπρέστ με το διπλό 
σκιφ ελ βαρών των κοριτσιών. Η Θωμαίς 
Εμμανουηλίδου και η Ελένη Αγιώτη πήραν 
από το ξεκίνημα της κούρσας το προβάδι-

σμα και δεν το έχασαν ποτέ. Τα δυο κορίτσια 
τερμάτισαν σε 7:02.42 ενώ δεύτερη ήταν η 
βάρκα της Ελβετίας με 7:04.99 και τρίτη της 
Γερμανία με 7:14.75.

Και η αυλαία πέφτει με τον ιδανικότερο τρόπο. 
Το 5ο χρυσό και έβδομο μαζί με το ένα 
ασημένιο κι ένα χάλκινο είναι γεγονός στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπρεστ χάρις τη 
μεγάλη κούρσα των Πέτρου Γκαϊδατζή-Νί-
νου Νικολαϊδη στο τελικό του διπλού σκιφ ελ 
βαρών. Το ελληνικό πλήρωμα επιβεβαίωσε 
από το ξεκίνημα του αγώνα την ανωτερό-
τητά του και με χρόνο 6:18.44 ανέβηκε στο 
ψηλότερο σκαλί του βάθρου για να ακουστεί 
για Πέμπτη φορά ο Εθνικός μας ύμνος στο 
κωπηλατοδρόμιο. Στη 2η θέση και πέντε 
δευτερόλεπτα πίσω τερμάτισε η Ελβετία με 
6:23.17 ενώ το χάλκινο κατέκτησε η Αυστρία 
με 6:23.67. 

Το ασημένιο μετάλλιο ήρθε από το διπλό 
σκιφ των Αννέτα Κυρίδου - Δήμητρα 
Τσαμοπούλου. Οι δυο χάλκινες παγκόσμιες 
πρωταθλήτριες του 2017 στη Φιλιππούπολη 
αν και βρέθηκαν στην 3η θέση κατά τη διάρ-
κεια της κούρσας κατάφεραν με υπερπρο-
σπάθεια στα τελευταία 500μ να κατακτήσουν 

το ασημένιο μετάλλιο με χρόνο 6:52.44 πίσω 
από τη Ρουμανία που κέρδισε το χρυσό με 
6:50.13 ενώ το χάλκινο κέρδισε η Λιθουανία 
με 6:57.75.

Οι Γιάννης Καλανδαρίδης και Σπύρος Κα-
λέτζης κατέκτησαν το χάλκινο στο τελικό της 
δικώπου μετά από μια συγκλονιστική κούρσα. 
Το ελληνικό πλήρωμα, έμεινε για λιγότερα 
από δυο δευτερόλεπτα πίσω από τη βάρκα 
της Ρουμανίας που πήρε το χρυσό με χρόνο 
6:29.49 ενώ έχασε το ασημένιο κυριολεκτικά 
πάνω στη γραμμή του τερματισμού από την 
Πολωνία που τερμάτισε σε 6:30.93 ενώ ο 
χρόνος των πρωταθλητών μας ήταν 6:31.08.

Στον τελικό του σκιφ ελ βαρών ο Χαράλμπος 
Ντινενής πήρε την 5η θέση ενώ στην 2η 
θέση του μικρού τελικού του σκιφ τερμάτισε ο 
Γρηγόρης Σχιζοδήμος.

Η εθνική ομάδα επέστρεψε στην Ελλάδα με τα 
επτά μετάλλια αλλά και με τη σημαία των αγώ-
νων που παρέλαβε ο πρόεδρος της ΕΚΟΦΝΣ 
Γιάννης Καρράς αφού θα είναι η διοργανώ-
τρια των αγώνων της επόμενης χρονιάς που 
θα φιλοξενηθούν στην Παμβώτιδα λίμνη των 
Ιωαννίνων τον Σεπτέμβριο του 2019. 

Σάρωσαν τα γαλανόλευκα κουπιά στο 
Ευρωπαϊκό U23
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κωπηλασία

Τριπλός θρίαμβος στο Παγκόσμιο Εφήβων
Μοναδικές στιγμές για την ελλη-
νική κωπηλασία στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων 
από 9-12 Αυγούστου στο Ρα-
τσίτσε της Τσεχίας. Εκεί όπου η 
Ελλάδα πανηγύρισε τρία μετάλ-
λια (δύο είχε κατακτήσει πέρυσι 
στο Τρακάϊ ασημένιο και χάλκινο) 
εκ των οποίων ένα χρυσό και δυο 
ασημένια ενώ οι Έλληνες αθλη-
τές πέτυχαν δυο νέα παγκόσμια 
ρεκόρ στα ημιτελικά και συνολικά 
είχαμε τέσσερις παρουσίες σε 
τελικούς σε έξι συμμετοχές.

Χρυσές: Κυρίδου Μπούρμπου
Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε το 

πλήρωμα της δικώπου άνευ των Νεανίδων με 
τις Χριστίνα Μπούρμου-Μαρία Κυρίδου που 
μπήκαν μπροστά από το ξεκίνημα της κούρσας 
του τελικού και διατηρήθηκαν ως τον τερ-
ματισμό πανηγυρίζοντας το χρυσό μετάλλιο 
ενώ λίγο αργότερα ακούστηκε ο Εθνικός μας 
ύμνος προς τιμήν τους.

Τα δυο κορίτσια που την προηγούμενη στον 
ημιτελικό είχαν κάνει νεο παγκόσμιο ρεκόρ 
με 7:15.53 κέρδισαν το χρυσό τερματίζοντας 
σε 7:17.10 ενώ τη 2ηθέση πήραν οι ΗΠΑ με 
7:23.61 και την 3ηη Τσεχία με 7:26.71.

Ασημένιο για τις "πρωτάρες" Νόνη-
Αγιώτη
Το πρώτο τους μετάλλιο σε παγκόσμιο 
πρωτάθλημα κατέκτησε και οι Ισμήνη Νόνη 
- Ελένη Αγιώτη που πήραν τη 2η θέση στον 
τελικό του διπλού νεανίδων. Τα δυο κορίτσια 
αν και με τη λιγότερη εμπειρία από τις αντιπά-
λους τους ξεκίνησαν 3ες στον τελικό, μετά τα 
πρώτα 500μ. πέρασαν στην 2ηθέση, άντεξαν 
στις επιθέσεις των αντιπάλων τους για να 
τερματίσουν με χρόνο 7:19.40 πίσω από τις 
Κινέζες που πήραν το χρυσό με 7:17.41 ενώ 
την 3ηθέση κέρδισε η Ν Ζηλανδία με 7:20.10

Στο δεύτερο σκαλί του κόσμου 
Σχιζοδήμος-Γκαϊδατζής 
Από το ίδιο αγώνισμα, το διπλό σκιφ, αλλά 
τους έφηβους ήρθε και το δεύτερο ασημένιο 
μετάλλιο. Οι Πέτρος Γκαϊδατζής – Γρηγό-

ρης Σχιζοδήμος που στον ημιτελικό είχαν 
σημειώσει νέο παγκόσμιο ρεκόρ κατάφεραν 
σε μια πολύ απαιτητική κούρσα με πολύ έντονο 
συναγωνισμό να κατακτήσουν την 2η θέση 
και να προσθέσουν το τρίτο μετάλλιο για την 
Ελλάδα στον σχετικό πίνακα.

Οι δυο Έλληνες κωπηλάτες αν και 3οι ως 
τα 1500 μ. ανέβασαν ρυθμό στα τελευταία 
μέτρα και κατάφεραν να τερματίσουν 2οι με 
επίδοση 6:29.57 ενώ την 1η θέση πήρε το 
πλήρωμα της Γερμανίας με 6:26.39 και 3η 
ήταν η βάρκα της Τσεχίας με 6:31.67. 

Η τετράκωπος άνευ των εφήβων που αγω-
νίστηκε στον τελικό πήρε την 6η θέση. Οι 
Ουρούτσι-Μαραγκός-Οικονόμου-Λαπίκοφ 
πέρασαν 5οι τα 1000 μ. αλλά στα τέλος η 
βάρκα της Τσεχίας πέρασε μπροστά για να 
τερματίσουν σε 6:04.96

Την 6η θέση στο μικρό τελικό και 12η στο σύ-
νολο κατέλαβε το τετραπλό σκιφ των Εφήβων. 
Οι Νάστος-Καπάκογλου-Καταφυγιώτης-Στα-
σινός ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στο 
Ρατσίτσε τερματίζοντας σε 6:14.46.

Με τα τρία μετάλλια η Ελλάδα κατέλαβε την 
5η θέση στον σχετικό πίνακα του Παγκοσμίου 
Πρωταθλήματος με πρώτες τις ΗΠΑ (2-3-1) 
και στη συνέχεια τις Ιταλία (2-1-1),Τσεχία (2-0-
1) και Γερμανία (1-2-1).

Τα σκήπτρα του πρωταθλητή στο Ν.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με τον Ν.Ο.Θεσσαλονίκης να αναδεικνύεται πρωταθλητής και πολυνίκης για πρώτη φορά στην ιστορία της κωπηλασίας ολοκληρώθηκε στις 14 
και 15 Ιουλίου και η Β΄Φάση του 84ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας που αφορούσε στις κατηγορίες Παίδων – Κορασίδων και 
επίδειξης ΑΜΕΑ στην Παμβώτιδα λίμνη των Ιωαννίνων.

Κάτω από ιδανικές αγωνιστικές συνθήκες και με τον ΝΟΙ να έχει δώσει τα καλύτερα διαπιστευτήρια ενόψει και του Ευρωπαικού Πρωταθλή-
ματος κάτω των 23 που θα φιλοξενηθούν στις ίδιες εγκαταστάσεις το φθινόπωρο του 2019 οι 300 και πλέον αθλητές κι αθλήτριες έδωσαν 
σπουδαίες μάχες αποδεικνύοντας ότι έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. 

Εκατοντάδες φίλοι του αθλήματος γονείς και συγγενείς, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Ιούλιος Συναδινός, χειροκρότησαν τους 
νικητές των 12 τελικών που ανέδειξαν πολυνίκη στις συγκεκριμένες κατηγορίες τον ΝΟ Μαυροχωρίου που κατέκτησε 2 χρυσά 2 ασημένια κι 
ένα χάλκινο μετάλλιο. 

Ο μεγάλος θριαμβευτής όμως αναμφίβολα ήταν ο ΝΟ Θεσσαλονίκης που κάθεται πλέον στον θρόνο του πρωταθλητή και πολυνίκη 
συγκεντρώνοντας συνολικά 29 μετάλλια και στις δυο φάσεις (στη 2η δυο χρυσά, δυο χάλκινα) εκ των οποίων 12 χρυσά, 9 ασημένια και 
8 χάλκινα. Στην 2η θέση των μεταλλίων ο ΕΝΟΑ με 16 (11-3-2) και στην 3η ο ΟΕΑΝΑ Βόλου με 17 (5-9-3). Ο ΝΟ Ιωαννίνων κατέλαβε την 4η 
θέση με 19 μετάλλια (5-6-8). 

Και στη συνολική βαθμολογία ο ΝΟΘ ήταν πρώτος με 366.5 βαθμούς, δεύτερος ο ΝΟΙ με 279.5β και τρίτος ο ΕΝΟΑ με 227.5 βαθμούς. 
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Efficient Ship Management... 
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ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο περιορισμός του περιβαλ-
λοντικού αποτυπώματος της 
δραστηριότητας της ιστιοπλο-
ΐας είναι απαραίτητος για να 
γίνει εφικτή η βιωσιμότητα 
του αθλήματος και στις επό-
μενες γενιές. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ιστι-
οπλοΐας δύναται να ελαχιστοποιηθούν 
είτε πρόκειται για ιστιοπλοΐα κρουαζιέρας 
είτε για αγωνιστική, όπου τα σκάφη και τα 
πληρώματα δρουν εντατικά για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα σε μια προσδιορισμένη 
γεωγραφική περιοχή. 

Εύλογα τίθεται το ερώτημα για το ποιες 
είναι οι περιβαλλοντικές ευθύνες των 
διοργανωτών, πώς μπορούν να δράσουν και 
ποιες ευκαιρίες και προοπτικές εγείρονται 
από μια περιβαλλοντικά ορθή ιστιοπλοϊκή 
ναυταθλητική διοργάνωση; 

Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (World 
Sailing) απαντάει στο ερώτημα αυτό έχοντας 
ήδη αναπτύξει δράση και έχοντας συντάξει 
κατευθυντήριες οδηγίες παροτρύνοντας τους 
διοργανωτές, τους συμμετέχοντες αλλά και 
τους επισήμους να δρουν σύμφωνα με την 
ορθή περιβαλλοντική πρακτική στις περιβαλ-
λοντικές της επιδιώξεις, προστατεύοντας το 
φυσικό περιβάλλον, τη θαλάσσια ζωή, αλλά 
και την υγειά των ανθρώπων.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της 
(www.sailing.org) η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Ομο-
σπονδία ενδιαφέρεται για την προστασία του 
περιβάλλοντος και παροτρύνει την εφαρμογή 
μερικών απλών κανόνων τόσο κατά τη δι-
άρκεια όσο και κατά την προετοιμασία ενός 
ναυταθλητικού γεγονότος συμβάλλοντας 
έτσι ώστε η δραστηριότητα της ιστιοπλοΐας να 
μην ελλοχεύει περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Ειδικά στη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων 
η οργανωτική επιτροπή πρέπει να μεριμνή-
σει ώστε να αναπτύξει και να εφαρμόσει 
προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητο-
ποίησης και συνέπειας απευθυνόμενα προς 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και 
την τοπική κοινωνία.

Τα προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθη-

τοποίησης προβλέπεται να έχουν κυτταρική 
ανάπτυξη και κανονικοποιούν την περιβαλλο-
ντική συμπεριφορά των εμπλεκομένων τόσο 
πριν-, όσο κατά τη διάρκεια αλλά και μετα- τη 
διοργάνωση.

Σε κάθε φάση της διοργάνωσης, ο κάθε εμπλε-
κόμενος φορέας μπορεί να συνδράμει σε τρία 
διαφορετικά επίπεδα (level 1 to 3) ανάλογα με 
τις δυνατότητές του σε χρόνο, χρήμα και αφο-
σίωση. Σκοπός πάντοτε είναι η ελαχιστοποίηση 

των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων είτε 
αυτές απευθύνονται στη θάλασσα, είτε στην 
τοπική κοινωνία και την οικονομία της περιοχής 
διοργάνωσης των αγώνων.

Για τη θετική και αποτελεσματική έκβαση της 
κάθε προσπάθειας πρωταρχικό μέλημα της 
οργανωτικής επιτροπής είναι να θεωρήσει 
την περιβαλλοντική προσέγγιση της διοργά-
νωσης όχι ως ένα επιπλέον σύνολο κανονι-
στικών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων αλλά 

ευκαιρίες και προοπτικές
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πηγή: ISAF_GREEN EVENT GUIDANCE

ως μια μεγάλη ευκαιρία με ανταποδοτικά 
οφέλη στον θεσμό της διοργάνωσης, στους 
συμμετέχοντες και στην κοινωνία. 

Η εκκίνηση της πρωτοβουλίας αυτής, 
πραγματοποιείται με την αναγνώριση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που πρόκειται 
να υπάρξουν και χρήζουν αντιμετώπισης, την 
κατανόηση των νομοθετικών δεσμεύσεων, 
των ρόλων και των ευθυνών των συμμετε-
χόντων αλλά και των τεχνικών δυνατοτήτων 
διαχείρισης αποβλήτων που διαθέτει η κάθε 

γεωγραφική περιοχή. 

Σημαντικό επίσης είναι να διερευνηθούν οι 
μέθοδοι δημοσιοποίησης και επικοινωνίας 
των προσπαθειών ώστε να ενισχυθούν οι 
συμμετοχικές προσπάθειες των ενδιαφερο-
μένων μερών. 

Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία δρώντας 
υπεύθυνα προς την κατεύθυνση αυτή, έχει 
προβλέψει τη διαχείριση της ολικής περιβαλ-
λοντικής όχλησης εξαιτίας μιας αγωνιστικής 
διοργάνωσης φτάνοντας μάλιστα στο επίπεδο 
να προτείνει τη διερεύνηση της πίεσης που 
ασκείται στο περιβάλλον εξαιτίας των μετα-
κινήσεων σκαφών, προσωπικού και εξοπλι-
σμού από τους οικείους ναυτικούς ομίλους 
προς τον γεωγραφικό προορισμό διεξαγωγής 
της διοργάνωσης. 

Συμπληρώνει μάλιστα ότι και ο προγραμμα-
τισμός, η επιλογή και η ορθή διαχείριση των 
συμμετεχόντων καταλυμάτων παραμονής των 
αποστολών, μπορεί να δράσει στοχευμένα και 
θετικά στην όποια περιβαλλοντική προσπάθεια.

Μέσα από γόνιμους διαλόγους η Διεθνής 
Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία ανάγει το θέμα 
της προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη 
διοργάνωση αθλητικών γεγονότων σε μια 
δεξαμενή ευκαιριών για το κάθε είδους θα-
λάσσιο άθλημα, θέλοντας έτσι να δώσει νέες 
προοπτικές και να εμπνεύσει περισσότερο 
εκείνους που επιφορτίζονται με την ανάπτυξη 
και την εφαρμογή των κανόνων αυτών. 

Ως ευκαιρίες της πρωτοβουλίας αυτής, η 

Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, δύναται 
να θεωρήσει τη βελτίωση της φήμης της διορ-
γάνωσης, την προσέλευση νέων διαφημιστι-
κών χορηγιών, την αναγνωρισημότητα από 
μεγαλύτερη ομάδα ενδιαφερομένων καθώς 
και την επακόλουθη προσέλκυση νέων 
αγωνιζόμενων μελών προσδοκώντας έτσι τη 
βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων 
υπηρεσιών του θεσμού.

Ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας 
Ανοικτής Θαλάσσης πρωτοπόρος σε κάθε 
καινοτομία και εναρμονιζόμενος με το πνεύμα 
των οδηγιών της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος αφιέρωσε το 55ο Ράλλυ 
Αιγαίου στον σκοπό αυτό με σύνθημα “Να 
σώσουμε τις θάλασσες μας” περιλαμβάνο-
ντας στο πρόγραμμα της διοργανώσεως και 
περιβαντολλογικές δράσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και επιμόρ-
φωση επισκεφτείτε το Link:

www.sailing.org/tools/documents/
ISAFGreenEventGuidance-[9984].pdf
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Το πρωί ο αέρας έχει πραγματικά δυναμώσει. 
Καλού – κακού ανεβάζω μικρό φλόκο και 
μουδάρω τη μαΐστρα. Ξεκινάμε 9:30 π.μ. με 
προορισμό Ερμούπολη. Γρήγορα φθάνουμε 
στον κάβο Αγ. Ελένη, ακριβώς απέναντι απ’ 
τον Τσεσμέ. Ύστερα, με πορεία νοτιοδυτική, 
ακολουθούμε την ακτή της Χίου. Ο αέρας 
αρκετά δυνατός αλλά η θάλασσα χωρίς μεγάλο 
κύμα. Φθάνουμε τους 7 κόμβους. Κάποια στιγ-
μή μας προφθαίνει κι έρχεται πολύ κοντά μας 
ένα μηχανοκίνητο σκάφος με τουρκική σημαία. 
Είναι προφανώς μια τουρκική οικογένεια, γιατί 
διακρίνουμε δύο ενήλικες και δύο παιδιά, που 
όλοι μας χαιρετούν, κουνώντας με ζέση τα 
χέρια. Αναταποδίδουμε τον χαιρετισμό τους κι 
απομακρύνονται. Σκέπτομαι πόσο ανθρώπινη 

είναι η ανάγκη επαφής ανάμεσα στους λαούς, 
που, όμως, τους χωρίζουν και τους ρημάζουν 
συχνά οι πόλεμοι. Φαίνονται πολλά και διά-
φορα τα αίτια των πολέμων, στο βάθος όμως 
όλων αυτών των αιτίων βρίσκεται η ανθρώπι-
νη απληστία.

Μετά τα Γριδιά, στον όρμο της Καλαμωτής, 
όπου και ο πανάρχαιος Εμποριός, η θάλασσα 
ημερεύει ακόμη πιο πολύ. Η ακτή της Μικρασί-
ας απέναντι υποχωρεί προς τα νοτιοανατολικά. 
Κάπου εκεί βρισκόταν η αρχαία Τέως, που ο 
ερωτικός ποιητής της Ανακρέων ανήκε στις 
ποιητικές συμπάθειες του Βύρωνα.

Μόλις περνούμε ανάμεσα στον κάβο Μάστιχο 
και στον βράχο Βενέτικο, ο βοριάς δείχνει τα 
δόντια του. Ανεβαίνει αμέσως στα 38 μίλια την 

ώρα και το κύμα μεγαλώνει πολύ. Κάνω στην 
αρχή διάφορες διασκεδαστικές σκέψεις, περι-
μένοντας να δώ που θα το πάει ο καιρός. Λέω:

Ο Αίολος άνοιξε τον ασκό του και στέλνει τον 
άνεμο να… γονιμοποιήσει τη θάλασσα κι αυτή 
να κυοφορήσει τα κυήματα – κύματά της.

Έχουμε πορεία 240° για το στενό Άνδρου – 
Τήνου. Υπολογίζω την απόσταση γύρω στα 60 
μίλια. Όσο προχωρούμε ο αέρας δυναμώνει. 
Τις τελευταίες μέρες έκανε μεγάλες ζέστες, η 
ατμόσφαιρα στην ανατολική Μεσόγειο θάχει 
αραιώσει, αέρινες μάζες απ’ τον βοριά ορμούν 
να καλύψουν τα κενά κι εμείς τώρα πέφτουμε 
μπροστά τους. Κι ως πού θα φθάσει; Και τι κά-
νουμε, προχωρούμε ή γυρίζουμε στον Εμποριό;

Κείμενο και φωτογραφίες: Πλάτων Κεχαγιάς

Αναμνήσεις από ιστιοπλοϊκές κρουαζιέρες:

Χίος – Σύρος

ταξιδιωτικό

4ο μέρος
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Όπως κάνω αυτές τις σκέψεις το βλέμμα που 
πέφτει, ένα – δυό μίλια μπροστά μου, σ’ ένα 
φορτηγό καραβάκι με πορεία βόρεια. Παλιό 
σκαρί, σκουριασμένο, άβαφο, απεριποίητο, 
μάλλον θάπρεπε από καιρό νάχει πάει για 
διάλυση. Σκαμπανεβάζει άγρια με το κύμα κι 
όμως, σιγά – σιγά προχωρεί. Σκέφτομαι πως 
όποιοι βρίσκονται εκεί μέσα μάλλον υποφέ-
ρουν πιο πολύ από εμάς. Στο κάτω – κάτω 
αυτοί δεν κάνουν χόμπι, κερδίζουν το ψωμί 
τους. Η εικόνα αυτού του φιλότιμα επίμονου 
σαράβαλου φέρνει κάποια περίεργη διεργασία 
στον νού μου και αποφασίζω: συνεχίζουμε. Ο 
αέρας μοιάζει σταθερός, ανάμεσα 36 και 40 
μίλια την ώρα. Το κύμα έρχεται δεξιόπρυμνα 
και δυσκολεύει το τιμόνεμα. Όμως, κοιτάζοντας 
γύρω τη θάλασσα, τη βρίσκω πανέμορφη.

Υπάρχουν διάφορες οπτικές γωνίες για να 
δεί κανείς τη θάλασσα. Σαν μικρό διάλειμμα 
στην καθημερινότητα τη βλέπει, ίσως και κατ’ 
ανάγκη, ο περισσότερος κόσμος. Και είναι, 
πράγματι, όμορφες οι μέρες σε μια παραλία, 
όπου το δροσερό νερό κι ο λαμπερός ήλιος 
αλλάζουν τον ρυθμό της ζωής, όπου νοιώθει 
κανείς απελευθερωμένος, κολυμπά, παίζει, 
κάνει εύθυμες συντροφιές, ξεχνά την κατα-
πίεση της βιοπάλης. Υπάρχει και η ρομαντική 
θεώρηση. Είναι όνειρο μια αμμουδερή ακρο-
γιαλιά, κάποια ήρεμη νύχτα, όταν η θάλασσα 
μένει ασάλευτη, σαν να προσεύχεται, και η Γη, 
νοιώθοντας πνεύμα Θεού να κατεβαίνει προς 
το νερό, κρατά την ανασαμιά της.

Μια ατέλειωτη ομορφιά υπάρχει για πολλούς 
στα σπλάχνα της θάλασσας, με τα πολύμορ-
φα και πολύχρωμα όντα της, χιλιάδες φυτά, 
χιλιάδες ζώα, σε μια ασταμάτητη κίνηση και 
εναλλαγή. Και υπάρχουν κι αυτοί που καμαρώ-
νουν τη θάλασσα στην αγριάδα της. Και που 
θέλουν να μετρηθούν κάπως με τη δύναμή 
της, τρέφοντας πάντα σεβασμό στις φυσικές 
της δυνάμεις.

Ώρα 3 μ.μ. Λαμπρός ο ήλιος. Ο άνεμος γίνεται 
τώρα πιο ζόρικος, πιάνει συχνά τα 45 και 
βάλε μίλια την ώρα. Η θάλασσα ασπρίζει απ’ 
τον αφρό, το σφύριγμα στα ξάρτια ξεκουφαί-
νει. Ώρα 4 μ.μ. Βρισκόμαστε στη μέση του 
Αιγαίου. Αφρός παντού, λευκός αφρός. 
Ίσως από κάτι τέτοιες ώρες οι Τούρκοι 
ονόμασαν το Αιγαίο Άσπρη Θάλασσα (Ακ 
Ντενίζ). Πουθενά άλλο πλεούμενο. Οι αέρινες 
μάζες στροβιλίζονται με ορμή στα πανιά, τα 
σπρώχνουν με άγρια βιαιότητα και βλέπω τα 
άλμπουρα να γέρνουν πλάγια, σαν να θέλουν 
ν’ αγγίξουν τη θάλασσα. Τα νερά πλημμυρίζουν 
το καμπούνι, το κύμα σηκώνει ψηλά, απότομα 
το μικρό πλεούμενο κι ύστερα το αφήνει να 
γλυστρήσει σε υδάτινη κατηφοριά. Ριπές αέρα 
με χοντρές σταγόνες θάλασσας μαστιγώνουν 
την πλάτη μου, θάλεγα εχθρικά, με μίσος! Κι 

αυτό συνεχίζεται χωρίς 
σημάδι καλυτέρεψης. 
Πραγματική θάλασσα!

Κοιτάζω πίσω μου 
την τραχειά θάλασσα, 
γεμάτη απειλή. Πολύ 
μεγάλα κύματα, το ένα 
πίσω απ’ το άλλο με 
κυνηγούν μέσα σε μια 
απεραντοσύνη που με 
εκμηδενίζει. Ξαφνικά 
έρχεται στο νου μου ο 
Μαρκόνης – ποιητής, ο 
Νίκος Καββαδίας κι ένα 
έμμετρο ερωτηματικό 
που αφιέρωσε στον φίλο του Καίσαρα:

«Καίσαρ, απ’ ένα θάνατο σε κάμαρα κι απ’ ένα 
χωματένιο, κοινό μνήμα, δεν θάταν ποιητικότε-
ρο και πιο όμορφο ο διάφεγγος βυθός και τα’ 
άγριο κύμα;»

Τότε νοιώθω ένα φούντωμα, μια μικρή επα-
νάσταση μέσα μου. Προς Θεού! Δεν βρισκό-
μαστε εδώ σε αναζήτηση μιας ρομαντικής 
ταφής! Βρισκόμαστε από αγάπη προς αυτήν 
εδώ την άγρια θάλασσα. Νοιώθουμε το δέος 
απ’ τη δύναμή της αλλά δεν φοβόμαστε. Το 
πλεούμενο είναι μικρό αλλά δυνατό. Και μια 
εσωτερική φωνή ηχεί περιοδικά στο κρανίο 
μου σαν καμπάνα: «θα αντέξεις, θα αντέξεις, 
θα αντέξεις…».

Και μέσα σ’ αυτή την παραζάλη ο χρόνος κυλά 
με τον δικό του αδιατάρακτο ρυθμό και οι ώρες 
περνούν και ο ήλιος χαμηλώνει προς τη δύση 
και τα νησιά ζυγώνουν. Δεξιά η Άνδρος, με το 
πανάρχαιο όνομα, με τα τρεχούμενα νερά, που 
πολλοί τα πίνουν γιατρικό, με τους νοικοκυραί-
ους και τους καραβοκύρηδες, με την πνευμα-
τική της καλλιέργεια… Αριστερά η Τήνος, το 
νησί της Μεγαλόχαρης, με τα μάρμαρα και τους 
καλλιτέχνες της, με τον Τσικνιά της, τον τόσο 

ανεμοδαρμένο που οι αρχαίοι τον θεωρούσαν 
άντρο του Αιόλου.

Ο αέρας έχει φρενιάσει, ούτε κοιτώ πια την 
ταχύτητά του, μόνο βλέπω πως ζυγώνω στο 
στενό. Σουρουπώνει όταν περνούμε το στενό 
Άνδρου – Τήνου. Ο βοριάς κυριολεκτικά 
μας κουβαλά άρον – άρον. Κι όταν αφήνω 
αριστερά μου τον βράχο Δύσβατο, βλέπω τα 
πρώτα φώτα ν’ ανάβουν στη Σύρο. Είμαι κου-
ρασμένος. Σκέπτομαι κάποια στιγμή να κάνω 
αριστερά και να πιάσω το λιμάνι της Τήνου. 
Ύστερα, χωρίς να ξέρω ακριβώς το γιατί, ίσως 
που νοιώθω τον καιρό να πέφτει, βάζω πλώρη 
για την Ερμούπολη.

Ο αέρας πράγματι όλο και πέφτει. Πέφτει και το 
σκοτάδι. Δυο ποστάλια περνούν με πορεία δυ-
τικά. Κατά τις 10 μ.μ. μπαίνουμε στο κατάφωτο 
και ζωντανό λιμάνι της Ερμούπολης. Αράζουμε 
μπροστά σ’ ένα ζαχαροπλαστείο, από αυτά 
που παρασκευάζουν και τα ονομαστά Συριανά 
λουκούμια. Σύμπτωση: ο ιδιοκτήτης του κι 
εγώ έχουμε ίδιο επίθετο! Εισβάλουμε λοιπόν 
αμέσως, γιατί μετά τόσο ήλιο, τόση αλμύρα 
και τόση κούραση, τίποτε καλύτερο από ένα 
μεγάλο, δροσιστικό παγωτό. Όλα καλά.
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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, Κωνσταντίνος Τριγκώνης, 

Βούλα Κοζομπόλη, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών, 

Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, Παντελής Λώλης, 

Δημήτρης Ν. Ζαρογιάννης, Νίκος Φωτίου, ΑΣΙΑΘ, 

Άρης Παλλήκαρης, Jotun Hellas, Helmepa, 

Μπανός Δ. Επαμεινώνδας, Νίκος Γκομώλης , Πλάτων Κεχαγιάς

Φωτογραφίες

Νίκος Αλευρομύτης, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών, 

Νίκος Παντής, ΑΣΙΑΘ, Νίκος Καρανικόλας, 

Marc Gonzalez Aloma, Άρης Παλλήκαρης, 

Jotun Hellas, Helmepa, 

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: 
• Τρείς προκρίσεις για τους  
 Ολυμπιακούς 2020

• 55 ο  Ράλλυ Αιγαίου:  
 Νικητής το “CHIARA IASON”

Κωπηλασία: 
Σάρωσαν τα Ελληνικά κουπιά
στο Ευρωπαϊκό U23

φωτογραφία εξωφύλλου:  
Βαγγέλης Φραγκούλης  
"Εκκίνηση 55ου Ράλλυ Αιγαίου 2018: διακρίνεται το 
σκάφος CHIARA IASON και η πλώρη του ΤΠΚ Μπλέσσας"
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