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«Κατόπιν τούτου, ο Π.Ο.Ι.Α.Θ. προέβη στη μελέτη της 
υπάρχουσας νομοθεσίας και προγραμμάτισε προς αντιμετώπιση 

του θέματος τη δημιουργία σχολής Ναυτικών Επικοινωνιών 
σύμφωνα με το Annex2 Voluntary Organization της Maritime 

Safety Committee του IMO/Circ 803...»

Από το 1974 ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) ο οποίος 
υπάγεται στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) εστράφη στην 
ανεύρεση ενός συστήματος ναυτικής επικοινωνίας ο οποίος να εξα-
σφαλίζει αυτόματη και ταχεία μετάδοση μηνύματος ανάγκης και επείγο-
ντος των πλοίων σε όλη την επιφάνεια της υδρογείου αλλά συγχρόνως 
να εξασφαλίζει και τη μετάδοση όλων των αναγκαίων για ασφαλή 
πλου, πληροφοριών σε ναυτιλλομένους και παράλληλα τον συντονισμό 
των ερευνών και διάσωσης σε περίπτωση ναυτικού συμβάντος.

Μετά από 18 χρόνια μελέτης και πειραμάτων, έθεσε το 1992 σε δο-
κιμαστική λειτουργία το νέο σύστημα Global Maritime Distress and 
Safety System (GMDSS) και μετά μία επταετή δοκιμαστική περίοδο 
εφαρμογής το σύστημα ετέθη σε πλήρη ισχύ.

Το σύστημα GMDSS είναι μια διεθνής συμφωνία προδιαγραφών 
εξοπλισμού πρωτοκόλλων επικοινωνίας και διαδικασιών, που σκοπό 
έχει την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Μεταξύ των 
απαιτήσεων για όσους μετέχουν του εν λόγω συστήματος, είναι και η 
ύπαρξη πιστοποιημένων χειριστών.

Προς εξυπηρέτηση δε και των πλοίων που δεν ανήκουν στην κατηγορία 
SOLAS, μεταξύ των οποίων και τα πλοία αναψυχής, προσετέθησαν δύο 
νέες κατηγορίες πιστοποιητικών χειριστών, το Short Range Communi-
cation (SRC) και το Long Range Communication (LRC) και προδιεγράφη-
σαν για όλα τα πιστοποιητικά η ύλη και η μέθοδος εκπαιδεύσεως.

Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας της Ελλάδος που εκπροσωπεί μία 
από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές δύναμεις του κόσμου, ενδιαφερόμενο 
πρωτίστως μεταξύ άλλων και για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, 
ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία το νέο σύστημα από το 1998.

Με την υπουργική απόφαση 1218.38/1/98/25-06-1998 (Β΄704) και 
με τις διευκρινίσεις αρ.πρωτ. 4341.8/03/2000 του κλάδου Ελέγχου 
Εμπορικών Πλοίων προδιαγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που 
πρέπει να πληρούν τα πλοία προς διευκόλυνση των τηλεπικοι-
νωνιών μεταξύ των οποίων και η ύπαρξη του Πιστοποιητικού 
Χειριστού Σταθμού Ραδιοεπικοινωνιών του πλοίου.

Με το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 28 του 2000 (Ά 22) με το άρθρο 33 
ορίζεται ότι για κάθε πλοίο που εντάσσεται στο Παγκόσμιο Ναυτιλιακό 
Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας (GMDSS) για τη διεξαγωγή επικοι-

νωνίας, τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος πρέπει να είναι 
κάτοχος πιστοποιητικού χειριστού του εξοπλισμού που απαιτείται 
για τη θαλάσσια περιοχή που πλέει.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 δεν ετέθη θέμα εφαρμο-
γής των ανωτέρω απαιτήσεων για τα σκάφη αναψυχής.

Περί το 2010 μας πληροφόρησαν ότι ορισμένα περιφερειακά λιμεναρ-
χεία αρνήθηκαν να χορηγήσουν απόπλου σε επαγγελματικά σκάφη 
άνευ πληρώματος (bare boats) αν δεν εκπλήρωναν τις εκ του νόμου 
προϋποθέσεις. 

Κατόπιν τούτου, ο Π.Ο.Ι.Α.Θ. προέβη στη μελέτη της υπάρχουσας 
νομοθεσίας και προγραμμάτισε προς αντιμετώπιση του θέματος 
τη δημιουργία σχολής Ναυτικών Επικοινωνιών σύμφωνα με το 
Annex2 Voluntary Organization της Maritime Safety Committee 
του IMO/Circ 803. Συγκρότησε μία επιστημονική ομάδα και μετά 
διετή εργασία βασισμένη στη μελέτη των σχετικών προδιαγραφών του 
GMDSS και των απαιτήσεων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών 
(ITU), εξέδωσε το σύγγραμμα "Ναυτικές Επικοινωνίες" που καλύπτει 
όλο το φάσμα των ναυτικών επικοινωνιών σε παγκόσμια κλίμακα. 

Εν συνεχεία δημιούργησε ένα πλήρες εκπαιδευτικό κέντρο 
πρακτικής εξάσκησης με όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται για 
τα πλοία θαλάσσιας περιοχής Α1, τα οποία καλύπτονται από το 
πιστοποιητικό χειριστού μικρής εμβέλειας (Short Range Certificate 
– SRC) και συνέταξε πρόγραμμα εκπαιδεύσεως της Σχολής Επικοι-
νωνιών Μικρής Εμβέλειας απολύτως σύμφωνο με τις απαιτήσεις ITU 
RR Res 343 (WRC-07) και της European Conference of Postal and 
Telecomunications CEPT/ERC Res. 31-04 και μάλιστα επεκτεινόμενο 
σε 15 ώρες εκπαίδευσης αντί του προδιαγραφομένου 10 ωρών.

Μέχρι σήμερα έχουν διοργανωθεί έξι σειρές εκπαιδεύσεως στην 
Αθήνα (τρεις το 2015, μία το 2017, μία το 2018 και μία το 2019) και μία 
κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Σκαφών Αναψυχής 
"Νέαρχος" τον Μάρτιο του 2019 στο Ηράκλειο Κρήτης και εντός 
του Απριλίου θα διοργανωθεί και η έβδομη σειρά στην Αθήνα.

Η πρόθεσή μας είναι στο άμεσο μέλλον να λειτουργήσει αντίστοιχη 
σχολή Μεγάλης Εμβέλειας (LRC) που θα καλύπτει και τις τέσσερις 
θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη μας.

editorial
του Ι. Μαραγκουδάκη / Πρόεδρου Δ.Σ

Μ ' Α Ν Ο Ι Χ Τ Α  Π Α Ν Ι Α
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απόψεις

Τον τελευταίο καιρό παρατήρησα μια αύξηση της προβολής των στοιχηματικών εταιρειών 
χρησιμοποιώντας προβεβλημένους αθλητές. Φυσικά αυτό δεν είναι κακό ούτε παράνομο. 

Όμως πολύ εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε μέσα από τα Social Media, ότι το πράγμα 
έχει ήδη ξεφύγει και οι στοιχηματικές εταιρείες προβάλλονται από αθλητές οι οποίοι δεν 
πληρούν τις νόμιμες απαιτήσεις. 

Παρουσιάζω από την εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 1727 της 27 Ιουνίου 
2014 την υπ’ αρ. 108/2/6.6.2014 απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνί-
ων και ειδικότερα την παράγραφο που έχει να κάνει με τον προβληματισμό μου. 

Παράγραφος 4.4. : Στην Εμπορική Επικοινωνία δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν 
άτομα που έχουν ή που φαίνονται να έχουν ηλικία μικρότερη εκείνης που προβλέπε-
ται στο νόμο ως ηλικιακό όριο συμμετοχής στα Παίγνια. 

Ποιό είναι το όριο ηλικίας, θα αναρωτηθεί κανείς; Για να το διαπιστώσετε και εσείς το 
όριο ηλικίας, όπως έκανα και εγώ, δεν έχετε παρά να μπείτε σε τυχαίες στοιχηματικές σελί-
δες και να δείτε ότι ρητά αναφέρουν, ως όριο ηλικίας το 21 έτος. Άρα λοιπόν και σύμφωνα 
με την παράγραφο 4.4. της προαναφερθείσας απόφασης αθλητές κάθε αθλήματος, κάτω 
των 21 ετών ΔΕΝ επιτρέπεται, να εμφανίζονται σε έντυπες ή ηλεκτρονικές, διαφημί-
σεις προβάλλοντας στοιχηματικές εταιρείες. 

Αφορμή για να γράψω το συγκεκριμένο άρθρο, ήταν οι πληρωμένες διαφημίσεις στο 
Instagram που εμφανίζονταν συνεχώς στις σελίδες μου στα Social Media. Όταν τις είδα και 
είδα τα πρόσωπα και διάβασα τα κείμενα που τις συνόδευαν αναρωτήθηκα και ερευνώντας 
διαπίστωσα ότι συστηματικά καταστρατηγείται ο παραπάνω νόμος, αφού γίνεται εκτεταμένη 
χρήση αθλητών κάτω από τα ηλικιακά όρια του νόμου, με τη χρήση ανάλογων λεκτικών και 
προτρεπτικών hashtag. 

Ερωτώ λοιπόν: Σε ποιόν απευθύνεται η διαφήμιση στο Instagram, όταν εμφανίζει δύο 
κορυφαίους νεαρούς αθλητές, κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια ηλικίας; Ποιός έχει 
πρότυπο αθλητές με παγκόσμιες διακρίσεις ηλικίας 20 ετών και μικρότερης; Ποιός προτρέ-
πεται από τη διαφήμιση αυτή; Ποιός θα τη διαβάσει και ποιός θα προσπαθήσει να τους 
μοιάσει; Εγώ που είμαι βετεράνος, ό αθλητής που είναι 30 ετών ή ο νέος που είναι 
στα Optimist ή στην ηλικία τους, τους γνωρίζει προσωπικά, τους θαυμάζει και τους 
έχει ως ινδάλματα;

Φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι οι χορηγίες είναι απαραίτητες για να προχωρήσουν οι αθλητές 
μας σε διεθνείς διακρίσεις, όμως υπάρχουν όρια κοινωνικής ευαισθησίας και νόμοι του 
κράτους που δεν πρέπει να καταστρατηγούνται στον βωμό του αποτελέσματος, διότι αν είναι 
έτσι ας βοηθήσουν χορηγικά τα παιδιά και οι εταιρείες καπνού και οινοπνευματωδών ποτών. 

Ως επίλογο και αφού χτυπήσω το καμπανάκι στην ΕΟΑ, θα αναφέρω αυτό, που στα πλαί-
σια της ερευνάς μου, διάβασα σε έντυπο μεγάλης στοιχηματικής εταιρείας

«…Είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από την έκθεση σε συνήθειες, 
όπως τα τυχερά παιχνίδια, τα οποία δεν είναι κατάλληλα για την ηλικία τους...» 

Υ.Γ. Για όσους ενδιαφέρονται να διαβάσουν κάτι περισσότερο πάνω στο θέμα αυτό, και κυ-
ρίως οι γονείς των αθλητών ας μπουν στη σελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων (www.gamingcommission.gov.gr) και να διαβάσουν όσα αναφέρονται εκεί όπως 
για παράδειγμα το παρακάτω κείμενο: «…Η Εμπορική Επικοινωνία δεν πρέπει να απευ-
θύνεται σε ανήλικους, να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ροπής των καταναλωτών προς 
τα τυχερά παιχνίδια, να χρησιμοποιεί γνωστά και διάσημα πρόσωπα…»

του Πάνου Δημητρακόπουλου

Κοινωνική ευθύνη 
a la carte
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Στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού διάβασα άρθρο για την τεχνολογική εξέλιξη 
στην Ιστιοπλοΐα και την ελπίδα ή τον φόβο, ότι σε λίγο οι ιστιοπλόοι θα φοράμε κράνη και 
θα δενόμαστε σταθερά στις θέσεις μας πάνω στα σκάφη, αναγκαίες προϋποθέσεις για την 
αποθαλάσσωση. Η επαφή μας με τη θάλασσα θα είναι, αν είναι, το πολύ-πολύ μέσω ενός 
οριζόντιου foil. Η προσοχή μας θα είναι τεταμένη, δηλ. θα ταξιδεύουμε στην «τσίτα» και 
ίσως παίρνουμε και κάποια αγχολυτικά. Η ταχύτητα των σκαφών θα αυξηθεί αισθητά και το 
φαινόμενο θα ικανοποιεί τη δίψα του κόσμου για το νέο, το διαφορετικό, το εντυπωσιακό, το 
σύγχρονο, χωρίς αυτή την τάση και την ανάγκη να μπορεί να σταματήσει κανείς!

Δυστυχώς στο άρθρο δεν αναφέρεται για ποια Ιστιοπλοΐα και για ποιους Ιστιοπλόους 
μιλάει. Μιλάει για τους πολλούς που αγαπάμε τη θάλασσα και πηγαίνουμε κοντά της για 
να ηρεμούμε ή για εκείνους που κάνουν ιππασία με σκάφη αντί για άλογα, αφού αυτό τους 
επιβάλλει η αυξημένη αδρεναλίνη ή το οικονομικό τους συμφέρον; Μιλάει για κείνους που 
θέλουν να βλέπουν την ανατολή και τη δύση του ήλιου, τα άστρα και το φεγγάρι, τα δελφί-
νια και τη γαλήνη, που θέλουν να δοκιμάζουν την αντοχή τους παλεύοντας με τα στοιχεία 
της φύσης ή για κείνους που καβαλάνε τα «σιδερένια πανιά» και ακροβατούν πάνω απ το 
νερό; Μιλάει για κείνους που αισθάνονται τη ζωή ή για κείνους που μόνο ακούνε γι αυτήν; 
Μιλάει για κείνους που συγκινούνται και χαίρονται από τις τελευταίες σειρές του Σάββα του 
Γεωργίου που γράφει: «…εσύ που είχες την καλοσύνη και την υπομονή να διαβάσεις αυτό το 
βιβλίο, πήγαινε στη θάλασσα, αν δεν έχεις πάει ακόμα. Θα λυτρωθείς. Ανάμεσα ουρανού και 
θάλασσας το μυαλό σου θα λαμπικάρει. Θα νοιώσεις ελεύθερος. Πήγαινε…» ή για κείνους 
που είναι χωμένοι στις οθόνες των υπολογιστών και εντυπωσιάζονται από τα τεχνάσματα 
των σχεδιαστών για να ξεγελάσουν τους αντιπάλους και να τους κερδίσουν; Οι πρωτοπόροι 
είναι σπουδαίοι και βοηθάνε στη βελτίωση της ζωής μας, η ζωή όμως από τις πρωτοπορίες 
παίρνει, ότι της χρειάζεται και ότι μπορεί να αφομοιώσει χωρίς διαταραχές και κραδασμούς.

Η ιστιοπλοΐα που πρωτοεμφανίστηκε το 5.500 π.χ. κάπου στη Μεσοποταμία, πέρασε 
από πολλά στάδια και απειλήθηκε από πολλές νεωτερικότητες, πήρε ότι της χρειαζότα-
νε, βελτιώθηκε, αλλά ποτέ δεν έχασε την ταυτότητά της. Αν η τεχνολογία αιχμής και τα 
foils θα αλλάξουν την ταυτότητα της ιστιοπλοΐας, θα έπρεπε αυτό να είχε γίνει από 
το 1712, όταν η πρώτη μηχανή μπήκε στα σκάφη, κι όμως η μετάλλαξη δεν έγινε, η 
μηχανή στο ιστιοπλοϊκό σκάφος βοήθησε, αλλά δεν άλλαξε τον χαρακτήρα του. Όταν 
το 1983 ο Ben Lexen χρησιμοποίησε με τόση επιτυχία τα wings και κέρδισε το Ameriká s 
Cup, οι βιαστικοί και οι έχοντες οικονομικό συμφέρον, υπεστήριζαν, ότι τα σκάφη έκτο-
τε θα ταξίδευαν μόνο με πτερύγια, κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε, όπως δεν θα γίνει και 
τώρα με τα foils και με την προσπάθεια κάποιων που κινούνται σε άλλο χώρο και εξυπηρε-
τούν άλλα συμφέροντα, να κάμουν την ιστιοπλοΐα Formula-1. Η ιστιοπλοΐα είναι απόλαυση 
και χαρά ζωής για τους πολλούς και τέτοια θα παραμείνει, πράγμα που δεν αποτελεί 
οπισθοδρόμηση, αλλά μαγευτική συνέχεια της ζωής, θα παίρνει από την τεχνολογία 
όσα χρειάζεται και θα ταξιδεύει, ας μην ανησυχούμε! 

Η ιστιοπλοΐα
μάλλον δεν 
κινδυνεύει

του Απόστολου Γεωργόπουλου
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του Δημήτρη Χ. Τσελίκα
Πάτρα, Ιανουάριος 2019

Οι εχθροί

Ένας Θεός – μέσ’ στην ψυχή ευλαβική εικόνα –
και δυο πιστοί. σ’ έναν τραχύ ξολοθρεμού αγώνα.

Μέσα στο βαθυσκόταδο, πατάν κορφή με θάρρος. 
ορθοί αντίκρυ μια οργυιά κι’ ανάμεσα ο Χάρος.
Σαν αστραπή τινάζεται η λόγχη στο ντουφέκι. 
αρνιά κι’ οι δυο ξαπλώνονται, κατάχαμα, παρέκει.
Με μίσος, ένας τ’ αλλουνού το χέρι του χουφτώνει
και ξάφνου, μέσα η καρδιά, αλλοιώτικα ματώνει.

Σαν μάνας ίδια ζεστασιά, σαν αδερφού περνιέται, 
σ’ ένα στερνό χαιρετισμό. κι’ ο πόλεμος ξεχνιέται.
Ένας του άλλου τη ματιά προφταίνει ν’ αντικρύσει, 
ίδιο ζεστή κι’ ανθρώπινη, λίγο πριν ξεψυχήσει. 
Πρωΐ τους βρήκαν αγκαλιά – ενός δεντρού κλωνάρι.
Κανένας μιαν εξήγηση, δεν μπόρεσε να πάρει.

Ένας σταυρός τους σκέπασε, στου ίδιου τάφου χώμα 
κι’ ένας Θεός δεν έδωσε απόκριση ακόμα. 

Μέσα στης μάχης την φωτιά, τους κρότους και την λάμψη, 
τις οιμωγές, τα βογγητά, μια νύχτα πριν χαράξει,
πάνω στο πλάϊ του βουνού, σκαφτό απ’ τις οβίδες,
στην λασπερή, μέσ’ στην βροχή πλαγιά, σαν νεροφίδες,
δυο άνθρωποι σερνόσαντε, από Βορρηά και Δύση. 
ποιος απ’ τους δυο την κορυφή πρώτος θα την πατήσει.

Σφιχτά δετός στην πλάτη τους, βαρύς γυλιός. κι’ η χλαίνη 
στο βροχονέρι ασήκωτη, παγώνει μουσκεμένη.
Δέκα φορές βαρύτερο από το βάρος πώχει,
τσακίζει τ’ ακροδάχτυλα, όπλο και ξιφολόγχη.
Τα ξεροκλάδια, αλύπητα σκληρά, μέσ’ στα σκοτάδια,
στα μάγουλα χαράζουνε αιμάτινα σημάδια.

Κι’ όλο ξεσέρνονται κι’ οι δυο, στο ίδιο καταρράχι, 
δυο μακρυνοί, δυο άγνωστοι, ριχτοί στην ίδια μάχη.
Στον κόρφο τους, ένα μικρό φωληάζουνε κι’ οι δύο,
ίδιου Θεού, κατάσαρκα, το ιερό βιβλίο.

απόψεις

Όλοι όσοι ασχολούμαστε με τη θάλασσα στην Ελλάδα είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι 
το μέλλον της χώρας μας και η οικονομία της ειδικότερα, βασίζεται στη ναυτιλία και στον 
τουρισμό και ιδιαίτερα τον νησιωτικό. Η χώρα μας είναι προικισμένη με ένα δώρο μοναδικής 
ομορφιάς, να βρέχεται από θάλασσα ανατολικά και δυτικά, η οποία είναι διάσπαρτη με πανέμορφα 
νησιά - ιδανικούς ιστιοπλοϊκούς προορισμούς. 

Η ανάγκη οδήγησε τους Έλληνες από την αρχαιότητα να ταξιδέψουν στη θάλασσα. Ανάγκη για 
εμπόριο και αποικισμό. Έτσι οι Έλληνες έγιναν η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη της εποχής, ένας 
τίτλος που διατηρείται μέχρι και σήμερα.

Η ναυτιλία μας που βασίστηκε στη ναυτοσύνη των Ελλήνων καπεταναίων και πλοιοκτητών όμως 
σήμερα απειλείται, γιατί τα συμφέροντα είναι πολύ μεγάλα. Ο θαλάσσιος τουρισμός είναι σε αύ-
ξηση, αλλά όποιος ταξίδεψε εφέτος το καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά θα παρατήρησε ότι μεγάλες 
ξένες εταιρίες είχαν ισχυρότερη παρουσία από τις ελληνικές.

Η επαφή και η αγάπη για τη θάλασσα καλλιεργείται μόνο μέσα από τα θαλάσσια αθλήματα, 
όπως η ιστιοπλοΐα και ειδικά η ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης. Ο κόσμος και κυρίως τα νέα 
παιδιά πρέπει να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τη θάλασσα, να κάνουν ιστιοπλοΐα, να μάθουν να 
μη φοβούνται τις αποστάσεις και τις κακουχίες και να αναγνωρίσουν την ομορφιά των μεγάλων 
θαλάσσιων ταξιδιών. 

Σε αυτό το πλαίσιο όλοι πρέπει να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί η ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης 
στην Ελλάδα, ο καθένας με τον τρόπο του. Με χορηγίες, με διοργάνωση αγώνων, με εκπαίδευση, με 
παράλληλες δραστηριότητες και με όποιο άλλο μέσο μπορούμε. Είναι ντροπή η χώρα μας να έχει 
αυτή τη στιγμή έναν μόνο μεγάλο αγώνα ανοικτής θαλάσσης, το Ράλλυ Αιγαίου. Τα ελληνικά πανιά 
θα έπρεπε να οργώνουν το Αιγαίο και το Ιόνιο απ' άκρη σ' άκρη, επιβεβαιώνοντας τη φήμη των 
Ελλήνων ως ναυτικού λαού.

Παράλληλα η ναυτική εκπαίδευση χρειάζεται ιδιαίτερη ενίσχυση, όχι μόνο στο πλαίσιο της αναψυ-
χής, αλλά προετοιμάζοντας τα πληρώματα και τους αξιωματικούς των θαλαμηγών έτσι ώστε 
οι Έλληνες ναυτικοί να είναι περιζήτητοι και καλοπληρωμένοι. Είναι κρίμα να βλέπουμε ξένα 
πληρώματα να εργάζονται με εξαιρετικές αποδοχές στη χώρα μας, την ώρα που η ανεργία, ειδικά 
στους νέους, είναι σε υψηλά επίπεδα. Η ενασχόληση με τη θάλασσα ξεκινάει από νωρίς, απαιτεί 
αφοσίωση και ταυτόχρονα σωστή κατάρτιση, έτσι ώστε μετά από μερικά χρόνια να υπάρχει εξέλιξη. 
Είναι γεγονός πως οι Έλληνες έχουν τη θάλασσα στο DNA τους, όμως χωρίς την απαραίτητη 
επαγγελματική κατάρτιση, είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να σταδιοδρομήσει κανείς στον χώρο των 
σκαφών αναψυχής.

Με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση της σχολής ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης του 
ΠΟΙΑΘ, είναι ίσως η καταλληλότερη στιγμή για όσους θέλουν να ασχοληθούν επαγγελμα-
τικά με τον θαλάσσιο τουρισμό, να ξεκινήσουν σωστά τα πρώτα τους βήματα στη θάλασσα, 
προσβλέποντας σε ένα καλύτερο μέλλον.

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.

Ο θαλάσσιος τουρισμός
και η ναυτιλία ως 

επαγγελματικός 
προσανατολισμός των

νέων στην Ελλάδα
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ενημερωτικά

Ναυτικός Όμιλος Ανοιχτής 
Θάλασσας
To νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΑΘ για τη διετία 2019-2020, 
το οποίο εξελέγη κατά τις αρχαιρεσίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης της 17ης Φεβρουαρίου 2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα 
την 27η Φεβρουαρίου 2019, είναι το εξής: 

Ναυτικός Όμιλος Σύρου
Η συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΣ, 
ύστερα από τις εκλογές που διενεργήθηκαν την Τετάρτη 30 Ιανουαρί-
ου 2019 και μετά την 1η συνεδρίαση των μελών του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στον νεώσοικο του Ομίλου (γραφεία 
ΝΟΣ) την 7η Φεβρουαρίου 2019 έχει ως εξής:

Επιτροπή 14ου Αθλητικού Κα-
λοκαιρινού Camp κ.κ. Σκιαθίτης 
Στυλιανός, Δούνιας Θεόδωρος και 
Φίλιος Γεώργιος.

Εκπρόσωποι Ν.Ο. Σύρου στην Ορ-
γανωτική Επιτροπή της "ΝΑΥΤΙΚΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 2019" κ.κ. Σκιαθίτης 
Στυλιανός και Χούλης Μιχαήλ.

Εκπρόσωποι Ν.Ο. Σύρου στο υπό 
σύσταση "ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ"’ κ.κ. Πολυκρέτης 
Ιωάννης και Μπουγιούρης Κων-
σταντίνος.

Αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ.: 

• Πολυκρέτη Μαρία 

• Ρουσσουνέλος Θεόδωρος

• Πρίντεζης Αντώνιος

• Λειβαδάρα Βενετία

• Αμούντζα Σοφία 

Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
Διαχείρισης του Ν.Ο. Σύρου:

• Χαλκιάς Βασίλειος

• Νομικός Νικόλαος

• Πρίντεζης Γουλιέλμος

Αναπληρωματικά μέλη:

• Μαραγκός Αντώνιος

• Τριανταφυλλάκης Δημήτριος

Πρόεδρος  ΦΙΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γενικός Γραμματέας ΔΟΥΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ταμίας  ΧΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αντιπρόεδρος  ΤΣΙΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ειδικός Γραμματέας ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Έφορος Τμημάτων Κολύμβησης / Τριάθλου 
  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Έφορος Κάνοε Καγιάκ / Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας (SUP) / Θαλασ-
σίου Σκι  ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Έφ. Ιστιοπλοΐας Τριγώνου ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων / Ιστιοσανίδας 
  ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Έφ. Ιστιοπλ. Αν. Θαλάσσης ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

Αναπληρωτής Έφορος Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης 
  ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Έφορος Υδατοσφαίρισης ΤΣΙΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Έφορος Υποβρύχιας Δραστηριότητας / Ναυαγοσωστών 
  ΧΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Έφ. Ταχυπλόων Σκαφών ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Έφοροι Εντευκτηρίου ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Έφοροι Υλικού  ΠΟΛΥΚΡΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γενικός Αρχηγός Ερασιτεχνικών Τμημάτων 
  ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Πρόεδρος   Αλκιβιάδης Γρηγοριάδης

Αντιπρόεδρος   Στέφανος Μεταξιώτης

Γεν. Γραμματέας   Δημήτριος Πετράς

Ταμίας   Αλκιβιάδης Γεωργιάδης

'Εφορος Ιστιοπλοΐας  Χαρίσιος Τιτίρλας

'Εφορος Επικοινωνίας  Μάρα Ταμπάκη 

Μέλος   Στυλιανός Μαρασλής

Αναπληρωματικό μέλος  Δημήτριος - Άγγελος Χαντζαρίδης

Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΒ για την ερχό-
μενη τριετία που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 3ης Φεβρουαρίου 
2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα την 6η Φεβρουαρίου 2019, σύμφωνα 
με το καταστατικό διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος   Λαζάρου Στυλιανή

Αντιπρόεδρος   Φωτεινάκης Ανδρέας

Γεν. Γραμματέας   Δαραβίγκας Μάριος

Γενικός Αρχ. Αθλ. Τμημάτων  Βελώνιας Ρένος

Οικονομικός Διαχειριστής  Λεούσης Ανδρέας

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Κυρπόγλου Αναστάσιος 

Αναπλ. Γεν. Αρχ. Αθλ. Τμημάτων Τσίκλος Δημήτρης

Αναπλ. Οικον. Διαχειριστής  Στρουγγάρη Σοφία

Μέλη   Καραντίνος Κωνσταντίνος

   Παπαγεωργίου Ανδρέας

   Στεφανόπουλος Γιώργος

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

Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Βαβαρούτας

Ο ΠΟΙΑΘ πενθεί την απώλεια του εκλεκτού επίτιμου μέλους του, 
που είχε προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στον Όμιλο.
Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Βαβαρούτας, Πολιτικός Μηχανικός, 
ένας εκ των καλλιτέρων στατικών μεταπολεμικώς, προσέφερε 
δωρεάν τη στατική μελέτη και την επίβλεψη κατά την ανέγερση του 
κτιρίου του ΠΟΙΑΘ και επιπροσθέτως με τις ιδέες του συνέβαλε 
στην καλλίτερη εργονομική χρήση του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά του, 
στους οικείους του.
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Ανάμεσα στα ξύλινα παραδοσιακά σκάφη 
που υπάρχουν στο ναυπηγείο του Ψαρρού 
στο Πέραμα, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Πα-
ραδοσιακών Σκαφών έκοψε την πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα του το περασμένο Σαββατοκύ-
ριακο. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Νικόλαος 
Καβαλλιέρος στην ομιλία του, ευχαρίστησε 
τους επίτιμους προέδρους του Συνδέσμου, 
Μανώλη Ψαρρό και Γιώργο Ανωμερίτη και 
αναφέρθηκε δημόσια, στον φόρο τιμής που 
δικαιούνται οι εκλιπόντες, Γιάννης Καψής, 
καθώς και ο Επίτιμος Αρχηγός Λ.Σ. ναύαρχος 

Μανώλης Πελοποννήσιος, διότι η παραδο-
σιακή βάρκα του εκλιπόντος "ΑΝΤΙΜΟΝΗ", 
παραχωρήθηκε και παραμένει σε χρήση 
για αγώνες ιστιοπλοΐας από τα μέλη του 
Συνδέσμου. Επίσης ευχαρίστησε και όλους 
ανεξαιρέτως τους φίλους που παρευρίσκοντο 
στην εκδήλωση για τη συμβολή τους στην 
επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου.

Οι στόχοι αυτοί είναι, η διάσωση των αλι-
ευτικών παραδοσιακών ξύλινων σκαφών 
από την καταστροφή τους με την αλλαγή 
χρήσεως σε σκάφη αναψυχής, αλλά και η 

έκδοση ΚΥΑ για την αδειοδότηση προς τα 
λίγα εναπομείναντα πλέον παραδοσιακά 
ελληνικά καρνάγια.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και 
Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, οι πρώην 
υπουργοί Γιώργος Ανωμερίτης και Νίκος 
Δένδιας, ο ανεξάρτητος βουλευτής Δημή-
τρης Καμμένος, η πολιτευτής Κυκλάδων 
Κατερίνα Μονογιού, ο αντιπεριφερειάρχης 
Πειραιά και Νήσων Πιέρρος Χατζηπέρος. Τον 
Αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού εκπροσώ-
πησε ο υποναύαρχος Δημήτριος Σούφρας 
Γενικός Επιθεωρητής Π.Ν, ενώ παρών στην 
εκδήλωση ήταν και ο δήμαρχος Περάμα-
τος Γιάννης Λαγουδάκης, η πρόεδρος του 
Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος Αναστασία 
Παλούμπη, η διευθύντρια του ΥΝΝΠ Γεωργία 
Κρασακοπούλου, καθώς και πλήθος κόσμου, 
φίλοι όλοι των παραδοσιακών σκαφών. Η 
εκδήλωση ολοκληρώθηκε με φαγητό και 
ποτό, ενώ το ασημένιο αντίγραφο παραδοσι-
ακού ιστιοφόρου κέρδισε κατόπιν κλήρωσης, 
ο Πάτμιος Σώζων Καμίτσης, ιδιοκτήτης του 
ομώνυμου ταρσανά. 

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραδοσιακών Σκαφών 
έκοψε την πίτα στο Ναυπηγείο του Ψαρρού

Ναυτικός  Όμιλος Πάρου

Κατά τη Γενική Συνέλευση του ΝΟΠ που έγινε την Τετάρτη 13 Φεβρου-
αρίου, αναγνωρίστηκε ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του 
απερχόμενου έτους, εγκρίθηκαν και οι δύο και κατόπιν ακολούθησαν 
αρχαιρεσίες από όπου προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ομίλου που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος   Κουντρομιχάλης Ηλίας

Αντιπρόεδρος   Γκίκας Αναστάσιος

Γραμματέας   Ραγκούσης Ιωάννης

Ταμίας   Καλαντζής Νικόλαος

Έφοροι ιστιοπλοΐας Τριγώνου-Ανοικτής Θαλάσσης  
   Γκίκας Αναστάσιος  
   Σπανός Δημήτριος

Έφοροι Κολύμβησης  Καλαντζής Νικόλαος 

   Φεργαδιώτη Ευαγγελία 

Έφορος Beach volley  Καβάλης Μανώλης 

Έφοροι εντευκτηρίου  Νίκας Ηλίας 

   Δαφερέρας Ευθύμιος 

Έφ. υλικού εγκαταστάσεων  Δαφερέρας Ευθύμιος

Ναυτικός  Όμιλος Θεσσαλονίκης

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΘ για τη διετία 2019-
2020, όπως αυτό προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 6ης Μαρτίου 
2019 και τη συγκρότησή του σε σώμα κατά την πρώτη συνεδρίασή του 
έχει ως εξής:

Πρόεδρος   Λάζαρος Τσαλίκης

Αντιπρόεδρος   Ιωάννης Λαμπριανίδης

Γενικός Γραμματέας & Έφορος Λιμενίσκου  
   Στέλιος Χριστοδούλου

Ειδ. Γραμματέας & Κοσμήτωρ Λεωνίδας Τριαντόπουλος

Ταμίας   Τριαντάφυλλος Μαυρουδής 

Έφορος Κωπηλασίας  Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος 

Έφ. Ιστιοπλοΐας Τριγώνου  Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος 

Έφ. Ιστ. Ανοικτής Θαλάσσης  Αδάμ Τσιολακάκης 

Έφορος Εγκαταστάσεων  Γεώργιος Κυριαφίνης 

Έφορος Αντισφαίρισης  Στέφανος Κούλογλου 

Αναπληρωτής Ταμίας  Γιασεμής Γκιουζέλης
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Στη δεύτερη φωτογραφία: Το Hunter 23,5 έχει νερό (περίπου 500 lt) αντί για 
έρμα. Όταν παγώνει η λίμνη, για να μην παγώσει και καταστραφεί το σκάφος, γί-
νεται μίξη με αντιψυκτικό (περίπου 80 lt). Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι 
όταν πρέπει να αδειάσει το μίγμα και να βγει το σκάφος για συντήρηση ΧΩΡΙΣ 
ΝΑ ΛΕΡΩΘΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ (αγαπάμε τη λίμνη μας, δεν τη μολύνουμε). 
Για να διατηρηθεί η ισορροπία και να μην ανατραπεί το σκάφος, πρέπει πρώτα να 
κατέβει το κατάρτι και μετά να αδειάσει το έρμα, και να πεταχτεί στον ΧΥΤΑ!

Πολική ιστιοπλοΐα - Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Καστοριάς

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 
εσπερίδα με θέμα "Θαλάσσια αθλήματα-διατροφή-
ευεξία-ανάπτυξη"

Η Επιστημονική Eπιτροπή της κρητικής διατροφής άνοιξε πα-
νιά από τον Πανελλήνιο Όμιλο Iστιοπλοΐας Aνοικτής θαλάσσης 
(Π.Ο.Ι.Α.Θ.) την Τετάρτη 20 Μαρτίου με αέρα αισιοδοξίας και ελπίδας 
για το καλύτερο που πρεσβεύει μια 10ετία τώρα με τη δράση της... 
σε όλο τον κόσμο!

Αξιόλογοι εισηγητές όπως η καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ κ.Δούκα, ο τ.πρό-
εδρος Ιατρικού συλλόγου Χανίων κ.Αλιφιεράκης, η αντιπρόεδρος 
της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας κ.Καπώλη, ο παγκόσμιος 
πρωταθλητής ιστιοπλοΐας και εκπρόσωπος του Ανώτατου Συμβου-
λίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων κ.Κυπραίος, η τ. κολυμβήτρια 
εθνικής ομάδας - καθηγήτρια σωματικής αγωγής κ.Κορωναίου, και ο 
ωκεανοπόρος και πρόεδρος ΠΟΙΑΘ κ.Μαραγκουδάκης παρουσίασαν 
στοιχεία-μελέτες που συνδέουν τα εν λόγω αθλήματα με τη διατρο-
φή μας την ευεξία μας αλλά και την τουριστική και οικονομική μας 
ανάπτυξη...

Την εκδήλωση συντόνισε ο επίτιμος Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος 
ε.α. Ιωάννης Παυλόπουλος με την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτρο-
πής κ.Δασκαλάκη Υρώ μέσα σε ασφυκτικά γεμάτο χώρο.

Προλόγισαν ο πρόεδρος του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά 
κ.Κορκίδης, ο πρόεδρος του Ελληνοβουλγαρικού και Ελληνοτουρ-
κικού Επιμελητηρίου κ.Κουτσίκος, ο πρόεδρος της Παγκρητίου 
κ.Μαριδάκης, ο πρόεδρος Συνδέσμου Κρητών Επιστημόνων κ.Μπα-

χλιτζανάκης, ο πρόεδρος της ΦΕΚ κ.Τζιράκης, η εκπρόσωπος του 
Διοικητού της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Υποναύαρχου κ.Κατάρα, και 
η γ.γραμματέας Ελλήνων Ολυμπιονικών κ.Ζυγούρη.

Η λαμπρή εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθηνών, της Περιφέρειας Κρήτης, της Ελληνικής Διατροφολογικής 
Εταιρείας, του Συνδέσμου Κρητών Επιστημόνων, της Παγκρητίου 
Ενώσεως, της ΦΕΚ, της Κρητικής Εστίας του Ελληνοβουλγαρικού και 
Ελληνοτουρκικού Επιμελητηρίου.

Υποστηρικτές οι εταιρείες SAMARIA, CRETA ELEON, Σχολές Ω, 
ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗΣ, ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΛΛΟΣ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΠΟΙΑΘ και 
DAMIANO MILANO.

ενημερωτικά
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ενημερωτικά

J24 Europeans 2019 
Patra Greece

Τα J-Boats ξανά στην 
Ελλάδα από την  
Praxis Yachts

Σεμινάριο Ναυτικών 
Επικοινωνιών του ΠΟΙΑΘ

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σκαφών J24 που πρόκειται να διοργα-
νωθεί στην Πάτρα είναι σχεδόν δυο μήνες μακριά μας.

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν πλέον φτάσει στις 30+ (29 στην ιστο-
σελίδα συν μερικές ακόμα που εκκρεμούν) με άκρως ικανοποιητική 
υποστήριξη από πληρώματα του εξωτερικού τα οποία ανέρχονται στα 
15+ μέχρι σήμερα και πιστεύουμε ότι θα αυξηθούν ακόμα περισσότε-
ρο μέχρι την ημερομηνία έναρξης του αγώνα. 

Οι ελληνικές συμμετοχές ανέρχονται στις 14 μέχρι και σήμερα, και 
υπάρχουν ακόμα 3-4 σκάφη τα οποία ευελπιστούμε ότι εν τέλει θα 
βρουν τον τρόπο ώστε να υποστηρίξουν τη διοργάνωση με τη συμμε-
τοχή τους στον αγώνα.

Το ποσό εγγραφής ανέρχεται στα 450 ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού  
http://j24europeans2019.gr και στην προκήρυξη  
http://j24europeans2019.gr/wp-content/uploads/2018/10/NOR.pdf

Η εταιρεία PRAXIS Yachts, που δραστηριοποιείται στον χώρο 
του Yachting για περισσότερα από 27 χρόνια, ανέλαβε την 
διάθεση των σκαφών J-Boats στην ελληνική αγορά. 

Η J-Boats κατασκευάζει ιστιοπλοϊκά σκάφη από 7μ έως 12μ, με 
έμφαση στην ποιότητα κατασκευής αλλά και τις αγωνιστικές επι-
δόσεις. Οι διακρίσεις των J-Boats είναι γνωστές στην παγκόσμια 
ιστιοπλοϊκή κοινότητα, αφού σε όλες τις διοργανώσεις, ευρω-
παϊκών και παγκοσμίων κυπέλλων, βρίσκονται ανάμεσα στους 
πρωταγωνιστές και κερδίζουν θέσεις στο βάθρο. Ενδεικτικά 
για το 2018 το μοντέλο J-112E κέρδισε το Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα IRC στην Αγγλία, καθώς και το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα (IRC / ORC) που διεξήχθη στην Ολλανδία, ενώ 
σε πολλές χώρες τα σκάφη της J-Boats, λόγω του μεγάλου 
αριθμού τους δημιουργούν αυτόνομες κλάσεις.

Η PRAXIS Yachts, σε συνεργασία με τους σχεδιαστές της J-Boats 
δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πλοιοκτήτες να βελτιστοποι-
ήσουν το σκάφος, με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. 
Η τελευταία προσθήκη στην γκάμα των J-Boats είναι το J-99 
το οποίο έχει έρθει να ταράξει τα νερά. Ήδη έχουν παραγγελθεί 
περισσότερα από 50 σκάφη παγκοσμίως, και σύντομα θα έχουμε 
τη χαρά να το δούμε και να το δοκιμάσουμε και στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

PRAXIS YACHTS - Τηλ : 210 89 83185  - info@praxisyachts.gr

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 6ο σεμινάριο "Ναυτικών Επικοινωνιών" 
που διοργάνωσε ο ΠΟΙΑΘ το διάστημα 26/02/19 – 08/03/19. Το σε-
μινάριο παρακολούθησαν 24 κυβερνήτες. Στις φωτογραφίες, στιγμιότυπα 
από την πρακτική εξάσκηση των μαθητών στον εξοπλισμό GMDSS του ΙΜΟ.
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Η Jotun Hellas συμμετέχει και φέτος 
στο Mediterranean Yacht Show στο Ναύπλιο

Η Jotun Hellas θα δώσει το παρόν και φέτος στο Mediterranean 
Yacht Show που θα πραγματοποιηθεί για έκτη φορά στο λιμάνι 
του Ναυπλίου από τις 4 έως τις 8 Μαΐου 2019. 

Το Mediterranean Yacht Show, υπό την οργάνωση της Greek Yacht 
Association, έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα events 
για επαγγελματίες των σκαφών αναψυχής παγκοσμίως.

Πέρυσι κατά τη διάρκεια του πετυχημένου event καταγράφηκε 
ρεκόρ με 107 εγγεγραμμένα σκάφη και περισσότερους από 400 

επισκέπτες από όλο τον κόσμο και ανακηρύχθηκε ως το μεγαλύ-
τερο γεγονός αυτού του είδους στην Ανατολική Μεσόγειο. Φέτος, 
λόγω αυτής της επιτυχίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού 
Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού αποφάσισε να επιμηκύνει τη δι-
άρκεια της εκδήλωσης κατά μία ημέρα, με αποτέλεσμα να διαρκέσει 
συνολικά 5 ημέρες.

Σας περιμένουμε και φέτος στο περίπτερό μας στο Ναύπλιο για 
μοιραστούμε μαζί σας το πάθος μας για το yachting!

 
Φωτογραφίες: GYA & MEDYS
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ενημερωτικά

Με νιάτα και ταλέντο γέμισε το 
κτήριο του Πανελληνίου Όμιλου 
Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσ-
σης. Ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυ-
μπιονικών, έκοψε την πρωτοχρο-
νιάτικη πίτα του, και βράβευσε 
τη νέα γενιά του αθλητισμού για 
τις επιτυχίες που έφερε στη χώρα 
μας το 2018. Στην εκδήλωση το 
'παρών' έδωσαν όλες οι γενιές 
του ελληνικού αθλητισμού. 

«Αποφασίσαμε αυτή τη φορά να βρα-
βεύσουμε τη νέα γενιά. Και το 2018 στις 
περισσότερες από τις μεγάλες διεθνείς 
διοργανώσεις οι νέοι αθλητές και αθλή-
τριές μας έδειξαν ότι διαθέτουν ταλέντο 
και αγαπάνε αυτό που κάνουν. Με τόσα 
ταλαντούχα παιδιά ο ελληνικός αθλητι-
σμός θα συνεχίσει να βαδίζει στον δρόμο 
των επιτυχιών. Εύχομαι τα επόμενα χρόνια 
να καλωσορίσουμε αυτούς τους αθλητές 
ως μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Ολυ-
μπιονικών», δήλωσε η Βούλα Κοζομπόλη, 
πρόεδρος του ΣΕΟ. 

Την εκδήλωση τίμησαν, μεταξύ άλλων, με την 
παρουσία τους ο υφυπουργός Αθλητισμού 

Γιώργος Βασιλειάδης, ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος 
Καπράλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυ-
μπιακής Ακαδημίας, Ισίδωρος Κούβελος και 
ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών τίμησε 
για τη στήριξή τους στις δράσεις αλλά και 
για την προσφορά τους στον αθλητισμό και 
τη διάδοση των ολυμπιακών αξιών τους: 
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, Διεθνή και 
Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, Διεθνές Κέντρο 
Ολυμπιακής Εκεχειρίας, Ολυμπιακό Μου-
σείο Θεσσαλονίκης-Protergeia, το Ανώτατο 
Συμβούλιο Ενόπλων Δυνάμεων, το Αθλητικό 
Κέντρο Ενόπλων Δυνάμεων, το Νοσοκομείο 
Metropolitan, την εταιρεία Οsteostrong 
και, φυσικά, τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιο-
πλοΐα Ανοικτής Θαλάσσης – ΠΟΙΑΘ για την 
προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό και 
ιδιαίτερα στην ιστιοπλοΐα. 

Οι βραβεύσεις

Υ Γ Ρ Ο Σ  Σ Τ Ι Β Ο Σ

Χρυσά μετάλλια

1. Εθνική ομάδα εφήβων, Παγκόσμιο  
 Πρωτάθλημα πόλο (Πιόβαν,  
 Μανθογιάννης, Πάτερος, Παπανικολάου,  

 Χαλυβόπουλος Αρ., Χαλυβόπουλος Ιππ.,  
 Μπραΐμης, Κουρούβανης Ν., Δήμου Δ.,  
 Καλογερόπουλος, Αλαμάνος,  
 Γραμματικός, Κεχαλάρης)

2. Εθνική ομάδα νέων ανδρών, Ευρωπαϊκό  
 Πρωτάθλημα πόλο (Δαλμάρας,  
 Σπηλιόπουλος, Παπαναστασίου,  
 Κάκαρης, Γκιουβέτσης, Νικολαΐδης,  
 Αλαφραγκής, Δήμου Δ., Ρομπόπουλος,  
 Αγιωργούσης, Χαλυβόπουλος Αρ.,  
 Χαλυβόπουλος Ιππ., Καλογερόπουλος)

Ασημένια μετάλλια 

1. Σάββας Θώμογλου, Ολυμπιακοί Αγώνες  
 νέων κολύμβηση (200μ πρόσθιο)

2. Απόστολος Παπαστάμος, Ευρωπαϊκό  
 Πρωτάθλημα εφήβων κολύμβησης  
 (400μ Μ. Ατομική)

3. Όλγα Γκουργιαντάκη, Βασίλης Γκορτσιλάς,  
 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νέων  
 καλλιτεχνικής κολύμβησης (Τεχνικό  
 MIXED)

4. Νικολέτα Παπαγεωργίου, Βασίλης  
 Γκορτσιλάς, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα  
 νέων καλλιτεχνικής κολύμβησης  
 (Ελεύθερο MIXED)

Χάλκινα μετάλλια

Εθνική Ομάδα Νεανίδων, Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα πόλο (Αρχοντάκη, Γιαννακέα, Μυριο-
κεφαλιτάκη, Φουντωτού, Λούδη Αν., Νίνου 
Ειρ., Νίνου Π., Κανετίδου, Δούλη, Κοντονή, 
Κατσιμπρή, Γιαννοπούλου, Μπιτσάκου)

Σ Τ Ι Β Ο Σ

1. Εμμανουήλ Καραλής, επί κοντώ, 5ος στο  
 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού  
 ανδρών με 5.80 και παγκόσμιο ρεκόρ  
 εφήβων κλειστού 5.78

Ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών τίμησε τη νέα 
γενιά των πρωταθλητών

 
Φωτογραφίες: Βασίλης Κουτρομάνος
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2. Αντώνης Μέρλος, ύψος, πρώτος στο  
 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εφήβων με  
 2.23 μ

3. Οδυσσέας Μουζενίδης, σφαιροβολία,  
 τρίτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  
 εφήβων με 21.07

4. Ελίνα Τζένγκο, ακοντισμός, πρώτη στους  
 Ολυμπιακούς Αγώνες νέων με 63.34

5. Όλγα Φιάσκα Όλγα, 5000μ. βάδην,  
 δεύτερη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα  
 κορασίδων με 23.39.12 και 3η στους  
 Ολυμπιακούς Αγώνες νέων

6. Σπυριδούλα Καρύδη, τριπλούν - μήκος,  
 τρίτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα  
 κορασίδων στο μήκος με 6.23

7. Γεράσιμος Καλογεράκης, ακοντισμός,  
 δεύτερος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα  
 παίδων με 77,45

8. Σταυρούλα Κοσμίδου, σφυροβολία, τρίτη  
 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κορασίδων  
 με 65.98

Π Ι Ν Γ Κ  Π Ο Ν Γ Κ

Γιάννης Σγουρόπουλος, πρώτος στο Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα νέων

Π Α Λ Η

1. Γιώργος Κουγιουμτζίδης, 1η θέση στο  
 Παγκόσμιο νέων στα 60 κ. της ελευθέ- 
 ρας πάλης

2. Γιώργος Πιλίδης, 3η θέση στο Ευρωπαϊκό  
 U23 στα 57 κ. της ελευθέρας πάλης

Τ Ρ Α Μ Π Ο Λ Ι Ν Ο

1. Εθνική νεανίδων (Αντωνία Σακελλαρί- 
 δου, Αναστασία Παπαδημητρίου,  
 Λυδία Τσακαλιδου, Αγγελική Καλπαξή),  
 3η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα  
 του Μπακού.

2. Αντωνία Σακελλαρίδου, 3η στους  
 Ολυμπιακούς Αγώνες νέων στο τραμπολίνο

Ι Σ Τ Ι Ο Π Λ Ο Ϊ Α

1. Αλέξανδρος Καλπογιαννάκης, Πρώτος  
 στους Ολυμπιακούς Αγώνες νέων,  
 δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο νέων  
 ανδρών, τρίτη θέση Παγκόσμιο εφήβων,  
 και πρώτη θέση Ευρωπαϊκό εφήβων.

2. Οδυσσέας Σπανάκης - Κωνσταντίνος  
 Μιχαλόπουλος, δεύτερη θέση Παγκόσμιο  
 εφήβων και τρίτη θέση στο Ευρωπαϊκό  
 εφήβων.

3. Μελίνα Παππά - Μαρία Τσαμοπούλου,  
 δεύτερη θέση Παγκόσμιο νεανίδων και  
 πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό νεανίδων. 

4. Παντελής Κυπρόγλου, πρώτη θέση στο  
 Ευρωπαϊκό νέων ανδρών

5. Αικατερίνη Δίβαρη, δεύτερη θέση στο  
 Ευρωπαϊκό νέων γυναικών 

6. Αιμίλιος Μόνος, δεύτερη θέση στο  
 Ευρωπαϊκό εφήβων

7. Αριάδνη Σπανάκη - Μυρτώ Παπαδοπού- 
 λου, δεύτερη θέση στο Ευρωπαϊκό νέων  
 γυναικών 

8. Δικαίος Κερκούλας, τρίτη θέση στο  
 Ευρωπαϊκό εφήβων

9. Δημήτριος Παπαδημητρίου, πρώτη θέση  
 στο Παγκόσμιο νέων ανδρών

T A E K W O N D O

Φανή Τζέλη, τρίτη στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες νέων

Κ Ω Π Η Λ Α Σ Ι Α

Χριστίνα Μπούρμπου - Μαρία Κυρίδου 
(δίκωπος), πρώτη θέση στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες νέων, στο Παγκόσμιο, στο Ευρωπαϊ-
κό νεανίδων και στο Ευρωπαϊκό -23

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων

2η θέση: Ισμήνη Νόνη – Ελένη Αγιώτη 
(Διπλό σκιφ)

2η θέση: Γρηγόρης Σχιζοδήμος – Πέτρος 
Καϊδατζής (Διπλό σκιφ)

Παγκόσμιο U23

1η θέση: Χρήστος Στεργιάκας – Γιάννης 
Καλαντάριδης (Διπλό σκιφ)

Ευρωπαϊκό U23

1η θέση: Χρήστος Στεργιάκας – Στέφανος 
Ντούσκος (Διπλό σκιφ). Ο Ντούσκος ήταν και 
6ος στους Ολυμπιακούς στο Ρίο το 2016.

1η θέση: Θωμαΐς Εμμανουηλίδου – Ελένη 
Αγιώτη (Διπλό σκιφ ελαφρών βαρών)

1η θέση : Πέτρος Καϊδατζής – Νίνος Νικολαΐ-
δης (Διπλό σκιφ ελαφρών βαρών)

2η θέση: Αννέτα Κυρίδου – Δέσποινα Τσαμό-
πουλου (Διπλό σκιφ)

3η θέση: Γιάννης Καλαντάριδης – Σπύρος 
Καλέτζης (Δίκωπος)
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Κύπελλο Βετεράνων 
Laser 2019

O Μάρκος Σπυρόπουλος 
στην τελική φάση 
Minitransat 2019

Το κύπελλο Βετεράνων Laser που ξεκίνησε από τους πρω-
τεργάτες της κλάσης Laser πριν αρκετά χρόνια στον Α.Ν.Ο. 
Γλυφάδας και συνεχίστηκε αργότερα στον Ν.Ο. Βουλιαγμένης, 
ξαναβρίσκει στέγη για το 2019, στον φιλόξενο Ι.Ο. Πειραιώς. 

Tο Σαββατοκύριακο 1 έως 2 Ιουνίου το Μικρολίμανο θα υπο-
δεχτεί τους βετεράνους της κατηγορίας Laser που θα θυμηθούν 
τα παλαιά, προσπαθώντας να ισορροπήσουν μεταξύ ικανοτήτων, 
γνώσεων, αλλά και της έλλειψη των συστηματικών προπονήσε-
ων. Στον αγώνα μπορούν να λάβουν μέρος άνδρες και γυναίκες 
που έχουν συμπληρώσει το 35έτος της ηλικίας τους το 2019, 
και φυσικά μεγαλύτεροι σε ηλικία , σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα της ILCA.

Η λ ι κ ί ε ς  Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς

35-44  Apprentice ( Standard – Radial)

45-54  Master (Standard – Radial)

55-64  Grand Master ( Standard – Radial)

65-74 Great Grand Master( Standard – Radial)

75 και πάνω  Legends ( Radial ) 

Για πληροφορίες στον Ι.Ο Πειραιώς (www.iop.gr). 

αγγελίες

Τιμή πώλησης πακέτου: 4.000 €
Επικοινωνία:  6932222132 

Το σκάφος παίρνει 1 ή 2 άτομα, είναι ιδανικό για εκμάθηση αλλά και για 
αγώνες, πολύ απλό στη συναρμολόγηση και εύκολο στη χρήση.

Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, έτοιμο για χρήση. Φυλάσσεται σε γκαράζ 
και έχει χρησιμοποιηθεί λίγες φορές.

Μαζί με το σκάφος διατίθεται και ο πλήρης εξοπλισμός του:

• 1 σετ πανιά μαΐστρα τζένοα cruising.
• 1 σετ πανιά μαΐστρα τζένοα racing.
• 1 κάλυμμα άλμπουρου.
• 2 αδιάβροχα καλύμματα.
• 2 θήκες μεταφοράς για καρίνα και λαγουδέρα.
• 1 τρέιλερ μεταφοράς για κοτσαδόρο.
• 1 launching τρέιλερ.

Specifications: Length: 3.50 m (11'6"), Beam: 1.43 m, Hull weight: 60 
kg, Mainsail: 5.1 m2, Race mainsail: 6.44 m2,Jib: 1.57 m2

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LASER PICO

Η φετινή χρονιά θα κρίνει την 
τελική συμμετοχή του Minitransat 
2019. Ο Μάρκος Σπυρόπουλος 
αναχωρεί για την πρώτη δοκιμασία 
στη Γένοβα, για να μετάσχει στο 
GRAN PREMIO ITALIA που πέ-
ρυσι είχε κερδίσει με πλήρωμα τον 
Alessandro Toressani.

Πρόκειται για αγώνα της κλάσης 
πρωτοτύπων σκαφών 650 και 
στοχεύει σε μια θέση στην τριάδα.

Στη συνέχεια θα διατρέξει 1000 
μίλια solo για να συμπληρώσει 
το Qualification στο Minitransat 
2019.

Του ευχόμαστε Καλή Επιτυχία!!!
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ενημερωτικά

Η θέση της Ελλάδας ως κορυ-
φαίου προορισμού κρουαζιέρας, 
οι επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις 
λιμανιών και η επιστροφή της 
γεωπολιτικής σταθερότητας στην 
περιοχή, ενισχύουν το σημαντικό 
ρόλο της διοργάνωσης.

Το Posidonia Sea Tourism Forum έχει 
καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες 
εκδηλώσεις της διεθνούς βιομηχανίας 
κρουαζιέρας, χάρη στη στρατηγική σημα-
σία της Ανατολικής Μεσογείου και της 
Μαύρης Θάλασσας, λόγω της ποικιλομορφί-
ας των προορισμών, της αυξημένης ζήτησης 
και των πολλαπλών επιλογών δρομολογίων 
που παρουσιάζει. 

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί 
στις 28-29 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο 
του ξενοδοχείου Domotel Kastri όπου 
περισσότερα από 30 υψηλόβαθμα στελέχη της 
βιομηχανίας με αντικείμενο ευθύνης τα λιμάνια 
και τους προορισμούς, τα οποία εκπροσωπούν 
τις μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέρας του κό-
σμου, όπως οι MSC Cruises, Royal Caribbean 
Cruises, Holland America Group, Disney Cruise 
Line, Silversea Cruises, Fred Olsen Cruise 
Lines, Celestyal Cruises κ.ά. θα συζητήσουν τις 
προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Πολλά από αυτά τα στελέχη θα συμμετάσχουν 
στη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής Ευρωπαϊκών Λιμένων και Προορισμών 
της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών κρουαζιέρας 
(CLIA), που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη 
φορά στο πλαίσιο του Posidonia Sea Tourism 
Forum, ενώ θα έχουν επαφές με εκπροσώ-
πους των προορισμών της περιοχής στον 
εκθεσιακό χώρο καθώς και πολλές ευκαιρίες 
δικτύωσης στις εκδηλώσεις της διοργάνωσης.

Η Elisabetta De Nardo, Αντιπρόεδρος 
Ανάπτυξης Λιμένων της MSC Cruises και 
Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Λιμένων και Προορισμών της 
CLIA, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα 
παραμένει μία πολύ σημαντική περιοχή για 
τη διεθνή βιομηχανία κρουαζιέρας. Τα τε-
λευταία χρόνια, εξαιτίας της γεωπολιτικής 
αστάθειας σε άλλες περιοχές της Μεσογεί-
ου, η Ελλάδα κατέχει ακόμη πιο εξέχουσα 
θέση στα δρομολόγια κρουαζιέρας στην 

Ανατολική Μεσόγειο. Το Posidonia Sea 
Tourism Forum είναι η κορυφαία διοργά-
νωση κρουαζιέρας σε αυτή την υπέροχη 
και στρατηγικής σημασίας περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου. Ανυπομονώ να 
συζητήσω με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που 
έχουμε μπροστά μας».

Μία από αυτές τις ευκαιρίες είναι η επικείμε-
νη αλλαγή της νομοθεσίας με την οποία θα 
ξεκινήσει η δεύτερη φάση της διαδικασίας 
ιδιωτικοποίησης των ελληνικών λιμανιών, 
ανοίγοντας το δρόμο σε διεθνείς διαχειριστές 
λιμανιών κρουαζιέρας να επενδύσουν σε 
παραχωρήσεις επιβατικών σταθμών κρου-
αζιέρας ανά τη χώρα. Πρόκειται για μια πο-
λυαναμενόμενη κίνηση, που εκτιμάται ότι θα 
αυξήσει το homeporting. Οι εξελίξεις αυτές 
έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαί-
ων διαχειριστών επιβατικών σταθμών κρουα-
ζιέρας, όπως της Global Ports, που θα είναι 
παρούσα στην Αθήνα για τη διοργάνωση.

Τα πρώτα λιμάνια που πρόκειται να ιδιωτι-
κοποιηθούν είναι αυτά της Αλεξανδρούπο-
λης και της Καβάλας ξεκινώντας από τον 
Μάιο. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται επίσης 
τα λιμάνια της Κέρκυρας και του Ηρακλείου, 
που είναι κορυφαίοι προορισμοί κρουαζιέρας 
και έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους 

στο Posidonia Sea Tourism Forum 2019 ως 
εκθέτες, μαζί με το λιμάνι του Πειραιά και της 
Ρόδου. Η συμμετοχή τους στο Forum θα δώ-
σει τη δυνατότητα στους εκπροσώπους τους 
να συναντηθούν με μέλη της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Λιμένων και Προορισμών της CLIA 
και με άλλους φορείς της βιομηχανίας.

Έχοντας μόλις κερδίσει το υψηλού κύρους 
βραβείο "Best Destination – Leisure" 
(Καλύτερος Προορισμός για Αναψυχή) στην 
έκθεση ITB στο Βερολίνο, η Ελλάδα κα-
ταγράφει σημαντική αύξηση αφίξεων από 
τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών, ο αριθμός των αφίξε-
ων Αμερικανών τουριστών έχει αυξηθεί 
άνω του 113% την τελευταία πενταετία, με 
πολλούς από αυτούς να έρχονται στη χώρα 
για τις ποικίλες επιλογές προϊόντων κρουα-
ζιέρας που προσφέρει. 

Ως αποτέλεσμα, οι μεγάλες αμερικανικές εται-
ρείες κρουαζιέρας εντάσσουν στα δρομολόγιά 
τους περισσότερα ελληνικά λιμάνια για το 
2019, ενώ εταιρείες με εξειδικευμένα προϊό-
ντα, όπως η Disney Cruises, δραστηριοποι-
ούνται ξανά στην Ελλάδα από την επόμενη 
χρονιά. Στα δρομολόγιά τους περιλαμβάνονται 
τα λιμάνια του Πειραιά, του Κατάκολου, της 
Σαντορίνης, της Μυκόνου και της Κρήτης, που 
έχουν συμπεριληφθεί στις κρουαζιέρες για 

Το Posidonia Sea Tourism Forum 2019 
συγκεντρώνει την παγκόσμια βιομηχανία 
κρουαζιέρας



19Iστιοπλοϊκός Kόσμος

το ερχόμενο καλοκαίρι, έπειτα από πενταετή 
απουσία από την ελληνική αγορά. Η Disney 
Cruises έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της 
στο Forum, όπου στελέχη της θα συναντη-
θούν με εκπροσώπους προορισμών, καθώς 
προετοιμάζει την επιστροφή της στην περιοχή.

Στην αναθέρμανση του ενδιαφέροντος των 
αμερικανικών εταιρειών κρουαζιέρας για την 
Ελλάδα, που ενισχύεται από την αύξηση των 
αφίξεων από τη Β. Αμερική, έρχεται να προ-
στεθεί η παραδοσιακά ισχυρή παρουσία των 
αντίστοιχων ευρωπαϊκών εταιρειών. Η MSC 
Cruises θα έχει περίπου 400 προσεγγί-
σεις σε ελληνικά λιμάνια το 2019, ρεκόρ 
για μια χρονιά. Πολλές εταιρείες κρουαζιέ-
ρας επωφελούνται από τη δημοτικότητα της 
Σαντορίνης και της Μυκόνου, με τη δεύτερη να 
έχει εξασφαλίσει πολλές προσεγγίσεις με δια-
νυκτερεύσεις για τη φετινή σεζόν. Παράλληλα, 
την επόμενη χρονιά αρκετές εταιρείες κρουα-
ζιέρας θα επιστρέψουν στα δυτικά παράλια της 
Τουρκίας, καθώς και στην Κωνσταντινούπολη.

Επίσης, φέτος είναι η χρονιά που θα δούμε 
να πλέουν στα ελληνικά νερά τα περισ-
σότερα από κάθε άλλη φορά κρουαζιε-
ρόπλοια με χωρητικότητα μικρότερη των 
500 επιβατών. Αυτή η νέα τάση κρουαζιέ-
ρας σε μικρά πολυτελή ή εκδρομικά σκάφη 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα μικρότερα 

ελληνικά λιμάνια, σε νησιά ή στην ηπειρωτική 
χώρα, που δεν διαθέτουν την υποδομή ή τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για 
τα μεγαλύτερα πλοία, με αποτέλεσμα να προ-
σφέρονται πολύ περισσότεροι προορισμοί 
για δρομολόγια κρουαζιέρας. 

Ο Airam Diaz Pastor, Πρόεδρος της Ένω-
σης Μεσογειακών Λιμένων Κρουαζιέρας 
(MedCruise), δήλωσε σχετικά: «Οι επιβάτες 
κρουαζιέρας και οι προσεγγίσεις αυξάνονται 
για τα λιμάνια, τους επιβατικούς σταθμούς 
και τους προορισμούς της Ανατολικής 
Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και της 
Ερυθράς Θάλασσας, καθώς οι εταιρείες 
κρουαζιέρας επιβεβαιώνουν τα δρομολόγιά 
τους για το 2020 και το 2021 στην περιοχή. 
Επιπλέον, τόσο οι βάσεις όσο και οι απλές 
προσεγγίσεις δρομολογίων επιστρέφουν 
στην Τουρκία, γεγονός που θα έχει θετικό 
αντίκτυπο σε ολόκληρη την περιοχή».

Σε αυτό το πλαίσιο, και προκειμένου να 
προωθήσει τις βιώσιμες δραστηριότη-
τες κρουαζιέρας σε αυτές τις περιοχές, η 
MedCruise συγκρότησε δύο Ομάδες Εργα-
σίας που αποτελούνται από εκπροσώπους 
λιμενικών αρχών και συνδεδεμένων μελών. 
Η μία Ομάδα Εργασίας εστιάζει στην περιοχή 
της Μαύρης Θάλασσας και η άλλη στη Βόρεια 
Αφρική, με κύριο στόχο και των δύο Ομάδων 

να προωθήσουν τις περιοχές αυτές ως προο-
ρισμούς κρουαζιέρας. 

«Πιστεύουμε ότι η ανάκαμψη της βιομηχανίας 
κρουαζιέρας σε αυτές τις περιοχές θα έχει 
θετικό αντίκτυπο και στις γειτονικές περιο-
χές. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα, που βρίσκε-
ται στο κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου, θα 
ωφεληθεί από την αύξηση των δραστηριοτή-
των κρουαζιέρας τόσο στη Βόρεια Αφρική και 
τη Μαύρη Θάλασσα όσο και στην Αδριατική», 
κατέληξε ο Airam Diaz Pastor.

Το 5ο Posidonia Sea Tourism Forum δι-
οργανώνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Τουρισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Υποστηρίζεται από 
το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, την 
Ένωση Μεσογειακών Λιμένων Κρουαζιέ-
ρας (MEDCRUISE), την Ένωση Πλοιοκτητών 
Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, την Ένωση 
Μαρίνων Ελλάδας, το Σύνδεσμο Επιχειρή-
σεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, την Ένωση 
Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων & Φορέων 
Ναυτιλίας και την Ομοσπονδία Συνδέσμων 
Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων 
(fedHATTA). Αργυροί χορηγοί είναι ο Οργανι-
σμός Λιμένος Πειραιώς και η HEMEXPO και 
χάλκινοι χορηγοί είναι η Air France - KLM - 
Delta, το Ακτίνα Travel Group, η Global Ports 
Holding και η Celestyal Cruises.
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Εκδήλωση Κοπής Πίτας της HELMEPA

Εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα HELMEPA 2019

Παρουσία Επιτίμων Μελών, Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
του Προέδρου της Ουκρανικής ΜΕΡΑ - UKRMEPA, εκπροσώπων 
των Ορκωτών Λογιστών Moore Stephens και του προσωπικού της 
Γραμματείας της HELMEPA, ο Πρόεδρος Δρ. Γεώργιος Γράτσος 
'έκοψε' την πρωτοχρονιάτικη πίτα, την Τετάρτη 30 Ιανουαρί-
ου, στα γραφεία της. Ο τυχερός που κέρδισε το φλουρί ήταν ο κος 
Μιχάλης Δαλακούρας, Αναπληρωτής Ταμίας του ΔΣ.

Ο Πρόεδρος ευχήθηκε σε όλους υγεία και προκοπή για το νέο χρό-
νο και ευχαρίστησε τον Γενικό Διευθυντή κ. Δημήτρη Μητσάτσο 
και τα στελέχη της Γραμματείας της HELMEPA για τις προσπάθειες 
τους. Κλείνοντας ευχήθηκε να συνεχίσει η ένωση το έργο της με 
την ίδια δυναμικότητα, παρά τις δύσκολες εποχές που διανύουμε. 
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η πρώτη του έτους συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου.

(Α-Δ) Ο κ. Μιχάλης Δαλακούρας - Αναπληρωτής Ταμίας του ΔΣ, με το τυχερό 
φλουρί, ο Δρ Γιώργος Γράτσος - Πρόεδρος του ΔΣ, και η κα Ειρήνη Νταϊφά - Γενική 
Γραμματέας του ΔΣ της HELMEPA

Με ιδιαίτερα ανανεωμένο 
περιεχόμενο και την πλου-
σιότερη θεματολογία των 
τελευταίων χρόνων, αρχίζει 
το νέο Ετήσιο Εθελοντικό 
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 
της HELMEPA, το 37ο κατά 
σειρά που προσφέρεται 
στους Έλληνες αξιωμα-
τικούς και στελέχη των 
Εταιρειών Μελών της. 

Τα ακόλουθα τρία νέα διήμε-
ρα Σεμινάρια θα καλύψουν 
θέματα σχετικά με την πρό-
ληψη της ρύπανσης από τα 
πλοία, την προετοιμασία 

για Επιθεωρήσεις Port State Control και την ασφάλεια εν 
πλω, με επίκεντρο τον ανθρώπινο παράγοντα:

• Μειώνοντας το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα της Ναυτιλίας:  
 Καυτά Θέματα του Σήμερα και του Αύριο 

• Μαθαίνοντας από τις Επιθεωρήσεις του PSC:  
 Συνήθεις Ελλείψεις και Πρόληψή τους

• Ενισχύοντας την Ασφάλεια μέσω της Αποτελεσματικής  
 Διαχείρισης Επιχειρησιακών Κινδύνων και Ανθρώπων  
 στο Πλοίο 

Συνεχίζεται επίσης το πιστοποιημένο από τη Ναυτιλιακή Αρχή 
της Κύπρου διήμερο Marine Environmental Awareness που 
βασίζεται στο ΙΜΟ Model Course 1.38, ενώ το Πρόγραμμα συ-
μπληρώνεται και από δύο νέα μονοήμερα Σεμινάρια ειδικό-
τερου αντικειμένου:

• Πλέοντας με Υψηλό Κυματισμό – Παραμετρικός  
 Διατοιχισμός και Προετοιμασία για Ακραίες Καιρικές  
 Συνθήκες – Μελέτη περιπτώσεων (με πρακτική επίδειξη  
 στον Προσομοιωτή Γέφυρας)

• Επιθεώρηση Vetting και TMSA 

Στην υλοποίηση των 35 συνολικά Σεμιναρίων που έχουν 
προγραμματιστεί μέσα στο 2019 θα συνεισφέρουν ειδικευ-
μένοι εισηγητές από 16 Εταιρείες και Οργανισμούς-Μέλη, 
καθώς και αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος και στελέχη της 
HELMEPA. 

Για τις ημερομηνίες των Σεμιναρίων και περισσότερες πληρο-
φορίες ως προς τα θέματα και το περιεχόμενό τους, επισκε-
φθείτε το site της HELMEPA (www.helmepa.gr) ή κατεβάστε το 
σχετικό ηλεκτρονικό οδηγό.

(http://helmepa.gr/wp-content/uploads/2019/01/HELMEPA_
training_2019_web_gr-1.pdf).
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Αποχαιρετισμός

9 Βήματα για Καθαρότερες Θάλασσες και Ακτές

Καλωσορίζοντας τα νέα Μέλη

Αξέχαστη Κυρία Νίκη Γουλανδρή, 
σας ευχαριστούμε για όσα προσφέρατε 

στην προστασία του περιβάλλοντος στην πατρίδα μας.

Με μεγάλη λύπη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Νίκης Γου-
λανδρή. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας θα θυμίζει στο μέλλον την 
αφοσίωση της σε αρχές που επίκεντρο τους είναι ο πλανήτης 
Γη και η προστασία του.

Η Νίκη Γουλανδρή συνδέονταν με τη HELMEPA με μια αλληλοε-
κτίμηση που γεννήθηκε όταν ο Γιώργος Π. Λιβανός συνέλαβε την 
ιδέα να κινητοποιήσει όσους στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα 
ανησυχούσαν για τη ρύπανση των θαλασσών και να ιδρύσει 
μαζί τους την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περι-
βάλλοντος.

Ευχή όλων μας είναι το έργο της Νίκης Γουλανδρή να συνεχιστεί 
και να υπάρξουν και άλλοι που θα υπηρετήσουν το όραμα της για 
ένα καλύτερο περιβάλλον στη Γη, το μοναδικό σπίτι όλων μας.

Με ένα νέο φυλλάδιο 'τσέπης', η HELMEPA παρουσιάζει 
συνοπτικά το πρόβλημα της ρύπανσης από τα πλαστικά μιας 
χρήσης δίνοντας χρήσιμες πληροφορίες για την απειλή 
κυρίως στη θαλάσσια ζωή, αλλά και σε μας τους ίδιους. 

Με σκοπό και την ανάδειξη λύσεων σε ατομικό επίπεδο του 
προβλήματος των πλαστικών μίας χρήσης, στο φυλλάδιο προ-
τείνονται 9 απλά βήματα που μπορούμε όλοι να ακολουθή-
σουμε ώστε να προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον αλλά 
και τους εαυτούς μας. Το φυλλάδιο σχεδίασε η HELMEPA στο 
πλαίσιο του προγράμματος "Καθαρά Νησιά" με την υποστή-
ριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη. 

Στόχος της πρωτοβουλίας αυ-
τής ήταν η πρόληψη της ρύ-
πανσης και η προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος 
μέσω της ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης αλιέων, 
τοπικών φορέων και ευρύτε-
ρου κοινού και της προώθη-
σης του εθελοντισμού και της 
συνεργασίας.

Με χαρά καλωσορίζουμε τους ναυτικούς, τα πλοία και τις 
εταιρείες που το μήνα Φεβρουάριο εγγράφηκαν ως νέα 
Μέλη της HELMEPA. 

Συγκεκριμένα, 28 αξιωματικοί ΕΝ και στελέχη εταιρειών 
Μελών προστέθηκαν στους 13.871 εταίρους της HELMEPA, 
δηλώνοντας την εθελοντική τους δέσμευση στους σκοπούς της. 
Με το νέο Εταιρικό Μέλος, την αεροπορική εταιρεία AEGEAN 
AIRLINES S.A. ξεκινά άμεσα συγκεκριμένη συνεργασία, με 
πρώτο βήμα την προβολή των τηλεοπτικών μηνυμάτων με το 
Γλάρο της HELMEPA στις πτήσεις της. Τρόποι συνεργασίας 
θα διερευνηθούν και με το νέο Εταιρικό Μέλος SEAGULL 
MARITIME AS, αυτήν τη φορά στο χώρο της ναυτιλιακής επι-
μόρφωσης που η HELMEPA προσφέρει στα Μέλη της. Επίσης, 
ακόμη μία διαχειρίστρια εταιρεία, η CLEOPATRA SHIPPING 
AGENCY LTD. προστέθηκε στον κατάλογο των Εταιρικών 

Μελών ενώ οι ακόλουθες διαχειρίστριες εταιρείες έγραψαν 
ως Μέλη τις παρακάτω πλοιοκτήτριες εταιρείες, πλοίων υπό τη 
διαχείριση τους:

• DIANA SHIPPING SERVICES S.A., τα Bulk Carriers "MELIA",  
 "ELECTRA" και "ARTEMIS"

• EURONAV SHIP MANAGEMENT HELLAS LTD., το Tanker  
 Ship "STELLA"

• MARAN DRY MANAGEMENT INC., τα Bulk Carriers  
 "ANANGEL BRILLIANCE", "ANANGEL EXCELLENCE" και  
 "ANANGEL VICTORY"

• OPTIMUM SHIPMANAGEMENT S.A., το Cruise Ship  
 "CELESTYAL OLYMPIA", και

• PANTHEON TANKERS MANAGEMENT LTD., τα Tanker Ships  
 "ASTRO CHALLENGE", "SEA LION" και "ASTRO SATURN"



22 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

ενημερωτικά

Γνωρίζοντας ότι το νησί της 
Εύβοιας είναι ιδανικός προορι-
σμός για ιστιοπλοΐα κρουαζιέρας 
και θέλοντας να αναδείξουμε ότι 
παράλληλα διαθέτει και αξιόλογο 
αγωνιστικό στίβο, αποφασίσαμε 
σε δύσκολα αλλά και όμορφα προ-
κλητικά χρόνια να διοργανώσουμε 
για πρώτη χρονιά τον αγώνα 
με όνομα ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ-EVIA 
ISLAND REGATTA 2019. 

Ο αγώνας συνδιοργανώνεται από το Επιμελη-
τήριο Ευβοίας το Σ.Α.Μ.Ε.Ε. την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδος τον Ο.Λ.Ν.Ε. τον Ιστιοπλοϊκό 
Όμιλο Χαλκίδας τον Ναυτικό Όμιλο Λίμνης και 
τον Ναυτικό Όμιλο Διαύλου Ωρεών. Όλοι ελ-
πίζουμε ο νέος αυτός αγώνας να αγκαλιαστεί 
από τους Έλληνες και όχι μόνο ιστιοπλόους 
ώστε να γίνει ετήσιος θεσμός με διαφορετικές 
διαδρομές κάθε χρόνο. 

Ο φετινός πρώτος αγώνας θα έχει ιστιοδρο-
μίες συνολικής απόστασης περίπου 120 
ν.μ. και μια θαλασσοπορία περίπου 38 ν.μ. 
Θα εκκινήσει από το λιμάνι της Χαλκίδας 
και θα επισκεφτεί λιμάνια της Βόρειας 
Εύβοιας. Έτσι στις 3 Αυγούστου θα έχουμε τη 

συγκέντρωση κυβερνητών και πληρωμάτων 
όπως και την τελετή έναρξης με δεξίωση στη 
Χαλκίδα, στις 4 Αυγούστου θα διεξαχθεί η 1η 
ιστιοδρομία Χαλκίδα-Λίμνη, την επόμενη 5 
Αυγούστου έχουμε ελεύθερη θαλασσοπορία 
Λίμνη-Ωρεούς. Στις 6 Αυγούστου στον στίβο 
έξω από το λιμάνι των Ωρεών θα διεξαχθεί η 
2η ιστιοδρομία ελεγχόμενου στίβου. Η 3η 
ιστιοδρομία θα γίνει στις 8 Αυγούστου με 
διαδρομή Ωρεοί-Ψαροπούλι, και η 4η στις 
9 Αυγούστου με εκκίνηση από το Ψαρο-
πούλι και τερματισμό Ιστιοδρομίας αλλά και 
του αγώνα στο λιμάνι της Κύμης όπου την 
επόμενη ημέρα θα γίνουν οι απονομές και η 
τελετή λήξης.

Σε όλα τα λιμάνια προορισμούς του αγώνα θα 
διοργανωθούν απονομές τως ιστιοδρομιών 
αλλά και παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις μια εκδρομή και παρουσίαση τοπικών 
προϊόντων. Επίσης για τους κυβερνήτες και 
τα πληρώματα θα οργανωθούν γεύματα και 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις σε κάθε λιμάνι ώστε 
να συνδυαστεί ο αγώνας με μια πιο χαλαρή 
διάθεση διακοπών. 

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινώνο-
νται στην ιστοσελίδα του αγώνα  
www.eviaregatta.gr και στη σελίδα Νήσος 
Εύβοια Regatta στο facebook.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Α Γ Ω Ν Α

Παρασκευή 2 & Σάββατο 3 Αυγούστου

Εγγραφές και επιθεωρήσεις σκαφών στον 
χώρο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χαλκίδας.

Σάββατο 3 Αυγούστου

Συγκέντρωση Κυβερνητών στο Επιμελητήριο.

Υποδοχή πληρωμάτων και τελετή έναρξης στα 
"Αστέρια".

Κυριακή 4 Αυγούστου

1η Offshore Ιστιοδρομία Χαλκίδα-Λίμνη. 

Τοπική γιορτή και απονομές 1ης Ιστιοδρομίας.

Δευτέρα 5 Αυγούστου

Ελεύθερη πλεύση προς το λιμάνι των Ωρεών 
Ελεύθερη μέρα.

Τρίτη 6 Αυγούστου

2η Coastal Ιστιοδρομία ή Windward-Leeward 
Απονομές 2ης Ιστιοδρομίας και Τοπική γιορτή. 

Τετάρτη 7 Αυγούστου

Ελεύθερη μέρα, Εκδρομή στον Όσιο Δαυίδ, 
τους καταρράκτες Δρυμώνα και απογευματινό 
Beach Party.

Πέμπτη 8 Αυγούστου

3η Offshore Ιστιοδρομία Ωρεοί – Ψαροπούλι 
Απονομές και τοπική γιορτή.

Παρασκευή 9 Αυγούστου

4η Offshore Ιστιοδρομία Ψαροπούλι – Κύμη.

Σάββατο 10 Αυγούστου

Απονομές επάθλων και τελετή λήξης.

Ανακαλύψτε 5 λιμάνια της Εύβοιας με την  
EVIA ISLAND REGATTA 2019
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Σ Τ Α Θ Μ Ο Ι

Χαλκίδα

«Στα σβηστά και στ' αμίληγα να πηγαίνω. Θα 
τρέμει η Χαλκίδα - κατάρατη- ένα μάτσο πλη-
γές, ήσαν χρώμα τα σπίτια της, ζουγραφιές οι 
ανέμοι και οι δρόμοι μπογιές!», έγραφε ο λο-
γοτέχνης Γιάννης Σκαρίμπας περιγράφοντάς 
την πόλη με την οποία ταυτίστηκε, την πόλη 
στην οποία έζησε και πέθανε. Αυτή είναι η 
Χαλκίδα, μια πόλη που πατά «σε δύο βάρκες», 
από τη μία στην Εύβοια δίπλα στον σιδηρο-
δρομικό σταθμό και την 'καινούρια' να στέκει 
μεγαλοπρεπής κι από την άλλη στη Στερεά, 
εξαπλώνεται κι από τις δύο πλευρές του πορ-
θμού του Ευρίπου. Έτσι, με τα περίφημα «τρε-
λά νερά» του να τη χωρίζουν στα δύο και δύο 
γέφυρες να την ενώνουν ξανά, τη γραφική 
παλιά γέφυρα κι εντυπωσιακή, σε απόσταση 
αναπνοής από την Αθήνα, η πόλη αποτελεί 
αγαπημένο προορισμό για τους πάντες. Από 
εκείνους που θα τη χρησιμοποιήσουν ως 
αφετηρία για εξορμήσεις σε όλη την υπέροχη 
Εύβοια μέχρι εκείνους που θα αρκεστούν στα 
γνωστά της μέρη για έναν καφέ.

Ωρεοί

Ωρεοί, είναι ένα από τα περισσότερο γνω-
στά παραλιακά χωριά στη δυτική ακτογραμ-
μή της βόρειας Εύβοιας. Η ιστορία του μας 
πηγαίνει στα χρόνια της Αρχαίας Ελλάδας, 
το 447 π.χ., τότε που ήταν μια αποικιοκρα-
τική πόλη 2000 κατοίκων από Αθηναίους 
πολίτες. Στα χρόνια που ακολούθησαν οι 
Ωρεοί παράλληλα με την ανάπτυξη γνώρι-
σαν και πολλούς κατακτητές. Σήμερα είναι 
ένα από τα πιο φημισμένα τουριστικά θέ-
ρετρα στη Βόρεια Εύβοια, τόπος διακοπών 
και αποδράσεων για όλο τον χρόνο. Ειδικά 
τους καλοκαιρινούς μήνες δέχεται πολλούς 
επισκέπτες. Σημείο αναφοράς το λιμάνι 
όπου στον πεζόδρομο ο επισκέπτης εκτός 
από το περπάτημα μπορεί στα καταστήματα 
που υπάρχουν να απόλαυση καφέ η φαγητό, 
η ακόμη και το ποτό του δίπλα στη θάλασσα. 
Ξακουστά και γνωστά τα περίφημα ουζερί 
των Ωρεών, για το τσίπουρο αλλά και για 
τους φρέσκους θαλασσινούς μεζέδες.

Λίμνη

Γραφική και γαλήνια, η Λίμνη είναι χτισμένη 
σε λόφο και ταυτόχρονα παραθαλάσσια, 
συνδυάζοντας το μπλε της θάλασσας με 
το πράσινο της πλούσιας βλάστησης που 
χαρακτηρίζει τη Βόρεια Εύβοια και θυμίζο-
ντας νησί. Το ναυτικό στοιχείο που αιωρείται 
στην κωμόπολη αυτή της Βόρειας Εύβοιας 
οφείλεται στη ζωή και όσα άφησαν πίσω 
τους οι παλιοί καπετάνιοι, Αιγαιοπελαγίτες 
καραβοκύρηδες με τις οικογένειες που εγκα-
ταστάθηκαν στην περιοχή τον 16ο αιώνα. Η 
αμφιθεατρική διάταξη της πόλης χαρίζει σε 
όλα τα σπίτια της και τις γωνιές της άπλετη 
θέα στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο. Η Λίμνη 
αποτελεί ωραίο προορισμό όλο τον χρόνο 
αλλά το καλοκαίρι πόλο έλξης αποτελεί η 
βοτσαλωτή παραλία της, που βρέχεται από 
τα νερά του Ευβοϊκού. Η άνετη διαμονή στην 
πόλη επιτρέπει εξορμήσεις σε όλη την πανέ-
μορφη Βόρεια Εύβοια - αν και οι ατελείωτες 
στροφές είναι διασκεδαστικές για πολλούς 
και κουραστικές για άλλους. Σε κοντινή από-
σταση πάντως βρίσκονται και οι άγνωστοι σε 
πολλούς καταρράκτες της Δρυμώνας.

Κύμη

Η μικρή όμορφη πολιτεία, που βλέπει το 
Αιγαίο Πέλαγος από την ανατολική ακτή 
της Εύβοιας! «Μπαλκόνι του Αιγαίου» έχει 
ονομαστεί. Πόλη με ζωντάνια, με ιστορία και 
ναυτική παράδοση, γενέτειρα του μεγάλου 
Έλληνα γιατρού και ερευνητή Γεωργίου Πα-
πανικολάου, δημιουργού του σωτήριου για 
τις γυναίκες «τεστ Παπ». Λιμάνι και κέντρο 
μιας περιοχής που συνδυάζει βουνό και θά-
λασσα, με ωραίες παραλίες, αλλά και άγριες 

ακτές, με παραδοσιακά χωριά και μονοπάτια 
που διασχίζουν καταπράσινες πλαγιές με συ-
κιές και κερασιές, καστανιές και καρυδιές! Οι 
ορεινοί οικισμοί της Κύμης έχουν χαρακτηρι-
στεί τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους!

Ψαροπούλι

Παραδοσιακό χωριό με αξιόλογη παραθερι-
στική κίνηση, τα Βασιλικά είναι χτισμένα σε 
όμορφο φυσικό περιβάλλον - εκτεταμένες 
καλλιέργειες ελιάς, πεύκα, οπωροφόρα 
δέντρα, πλατάνια και τρεχούμενα νερά συν-
θέτουν τη γοητευτική εικόνα της περιοχής. 
Σύμφωνα με την παράδοση, στον όρμο 
των Βασιλικών ελλιμενίστηκαν τα βασιλικά 
πλοία του Ξέρξη πριν από τη ναυμαχία του 
Aρτεμισίου. Επίνειο των Βασιλικών είναι το 
Ψαροπούλι, παραθαλάσσιος οικισμός με 
απέραντη αμμουδερή παραλία και αλιευτικό 
καταφύγιο. Δυτικά και νότια από το Ψαρο-
πούλι, στις θέσεις "Κάστρο" και "Παλαιόκα-
στρο" αντίστοιχα, έχουν εντοπιστεί λείψανα 
οχυρώσεων. Τα Βασιλικά έχουν 551 και το 
Ψαροπούλι 178 κατοίκους.
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άρθρο

Το 1964 όταν οι Ιάπωνες είχαν 
αναλάβει τη διοργάνωση των Ολυ-
μπιακών Αγώνων, αντιμετώπισαν 
ένα πρόβλημα, η λύση του οποίου 
κατέληξε να γράψει τη δική του ιστο-
ρία στις ολυμπιακές διοργανώσεις. 

Το βασικό πρόβλημα της εποχής ήταν ότι οι 
Ιάπωνες δεν γνώριζαν άλλες γλώσσες 
εκτός από τη δική τους, η οποία όμως ήταν 
άγνωστη στους αθλητές και επισκέπτες 
των αγώνων. Για να μπορέσουν να γεφυ-

ρώσουν οι διοργανωτές των αγώνων, αυτό 

το πρόβλημα επικοινωνίας σκέφτηκαν και 

δημιουργήσαν τα πρώτα εικονογράμματα. 

Σύμφωνα με τον Markus Osterwalder, Γ.Γ. 

της Διεθνούς Ακαδημίας Ιστορικών των 
Ολυμπιακών Αγώνων, προσπάθειες για 

να δημιουργηθούν εικονογράμματα είχαν 

γίνει τόσο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της 
Στοκχόλμης το 1912, όσο και στα πλαίσια 

μίας έκθεσης κατά τη διάρκεια των Ολυμπια-
κών Αγώνων του 1924 στο Παρίσι. Τελικά 

οι προσπάθειες αυτές δεν δημιουργούσαν 
μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των αθλη-
μάτων, όπως αυτή του 1964 που πλέον 

έγιναν απαραίτητα και μέρος των αγώνων 

όπως και το βασικό λογότυπο τους. Στην 

ιστορία αναφέρεται ότι για τους ίδιους 

αγώνες σχεδιάστηκαν για πρώτη φορά 

και τα εικονογράμματα που ξεχώριζαν τις 

ανδρικές και γυναικείες τουαλέτες.

Μετά του Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο 

και έως το 1990 τα εικονογράμματα ήταν 

σχεδόν τα ίδια. Η επανάσταση ξεκίνησε 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης 

το 1992 και στη συνέχεια στους Χειμερι-

νούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1994 στο 

Lillehammer, όπου πλέον όλα τα εικονο-

γράμματα έλεγαν μία ιστορία ή προέρχο-

νταν από την ιστορία της διοργανώτριας 

χώρας. Στη Νορβηγία τα εικονογράμματα 

ήταν εμπνευσμένα από ένα διάσημο βράχο, 

4.000 ετών που υπάρχει στη χώρα. Το 2000 

στο Sydney είχαν ως βάση έμπνευσης το 

Boomerang, ενώ στην Αθήνα το 2004, ήταν 

βασισμένα σε ιστορικές αναφορές και εικό-

νες από τους αμφορείς, συνδέοντας έτσι τους 

μοντέρνους με τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

της αρχαιότητας. Στη συνέχεια το 2006 και το 

2010 τα εικονογράμματα έγιναν τρισδιάστατα, 

ενώ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 

του Sochi το 2014, βασίστηκαν σε αυτά των 

Ολυμπιακών Αγώνων του 1980 που έγιναν 

στη Μόσχα. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 

Λονδίνου το 2012 και του Ρίο το 2016 σχεδι-

άστηκαν με μοντέρνο τρόπο και βασίστηκαν 

στο γενικότερο πνεύμα των αγώνων. 

Τα 50 συνολικά εικονογράμματα που 

αφορούν τα 33 αθλήματα των θερινών 

Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 στο Τόκιο, 

σχεδίασε ο Masaaki Hiromura, ως επικε-

φαλής μία ομάδας, οι οποίοι χρειάστηκαν 

δύο χρόνια για να τα ολοκληρώσουν. Η 

βασική φιλοσοφία των εικονογραμμάτων 

εμπεριέχει το μπλε χρώμα του λογοτύπου των 

αγώνων καθώς και τις γεωμετρικές γραμμές 

που το χαρακτηρίζουν.

Ολυμπιακά Εικονογράμματα (Pictograms)
Μία εικόνα χίλιες λέξεις!

Κείμενο: Πάνος Δημητρακόπουλος
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Συνέντευξη στην: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: αρχείο Παύλου Κοντίδη

Παύλος Κοντίδης
Οι επιτυχίες των Ελλήνων ιστιοπλόων το 2004 

μου έδωσαν την έμπνευση!

συνέντευξη

Μετάλλιο με μετάλλιο χτίζει τον 
θρύλο του ο Παύλος Κοντίδης. 
Ο ιστιοπλόος που το 2012 έβαλε 
την Κύπρο στον χάρτη των ολυ-
μπιακών μεταλλίων θεωρείται 
αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος στην 

κατηγορία των Laser Standard 
και, σύμφωνα με την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία, είναι ο καλύτερος 
αθλητής της ιστιοπλοΐας, για το 
2018. Ο 29χρονος αγαπάει την 
Ελλάδα και όταν του επιτρέπουν οι 

αγωνιστικές του υποχρεώσεις 'κλέ-
βει' χρόνο για, έστω, ολιγοήμερες 
διακοπές. Σε μία τέτοια απόδραση 
είχαμε την ευκαιρία να συζητήσου-
με για τη μεγάλη του αγάπη, την 
ιστιοπλοΐα και τα όνειρά του.

Ο Παύλος γεννήθηκε στη Λεμεσό, στις 11 Φεβρουαρίου 1970.  
Το 2007 και το 2008 κέρδισε την πρωτιά στο Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα Νέων της ISAF, και έγινε ο μοναδικός ιστιοπλόος στην 
κατηγορία του Laser που έχει πετύχει κάτι τέτοιο. Το 2009 
ήρθε τρίτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, και το 2012 έγινε ο 
πρώτος Κύπριος αθλητής που κατέκτησε μετάλλιο σε Ολυμπι-
ακούς Αγώνες (ασημένιο). Το 2013 ήρθε 2ος στο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα, ενώ το 2017 και το 2018 αναδείχθηκε πρωτα-
θλητής κόσμου, πάντα στην κατηγορία Laser. Το 2017, ήρθε 3ος 
στο Ευρωπαϊκό και το 2018 ανέβηκε στην υψηλότερη θέση του 
βάθρου. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο πλασαρίστηκε στην 
7η θέση και το 2018 ανακηρύχθηκε κορυφαίος ιστιοπλόος του 
κόσμου από τη World Sailing, στη διαδικασία Rolex World Sailor 
of the year 2018.

ΛΙΓΑ ΛΟΓ ΙΑ Γ ΙΑ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΚΟΝΤΙΔΗ:
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Πόσα χρόνια ασχολείσαι με την ιστιοπλοΐα 
και ειδικότερα με την κατηγορία του Laser;

Ξεκίνησα ιστιοπλοΐα από την ηλικία των εννέα 
ετών, στον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού. Στα 13 
πέρασα από τα Optimist στα Laser διότι ήμουν 
αναπτυγμένος σωματικά. 

Τι είναι αυτό που σε γοήτευσε ώστε να 
μείνεις στο άθλημα;

Η διαφορετικότητα που υπάρχει κάθε μέρα 
σε αυτό, και η ελευθερία που νιώθεις στη 

θάλασσα. Κάθε μέρα είναι σα να κλείνεις μετά 
την προπόνηση ή τον αγώνα τον διακόπτη, και 
η επόμενη είναι διαφορετική. Η λέξη μονοτονία 
δεν υπάρχει στο άθλημα της ιστιοπλοΐας. Για 
εμένα η κάθε μέρα αποτελεί μία νέα πρόκληση. 

Πόσο σκληρή δουλειά απαιτείται για να 
φτάσει ένας αθλητής στις δικές σου επι-
τυχίες;

Πρέπει από μικρό παιδί να έχεις όνειρα. Να 
μη φοβάσαι να ονειρευτείς. Η καταξίωση μου 
είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας περισ-
σότερων από 14 ετών. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
που διεξήχθησαν στην Ελλάδα το 2004 και 
οι επιτυχίες των Ελλήνων ιστιοπλόων μου 
έδωσαν έμπνευση για να δουλέψω πολύ και 
να κάνω όνειρα. Όλο αυτό το ταξίδι ήρθε να 
επιβραβευτεί το 2018 με τον καλύτερο τρόπο: 
κατακτώντας τον κορυφαίο τίτλο που μπορεί να 
κατακτήσει ένας ιστιοπλόος. 

Το 2018 αναδείχθηκες κορυφαίος ιστιο-
πλόος του κόσμου. Τι σημαίνει για εσένα 
αυτός ο τίτλος; 

Είναι υπέροχο να βρίσκεται το όνομά σου ανά-
μεσα στους θρύλους του αθλήματος που υπη-
ρετείς. Αποτελεί και ένα είδος ανταμοιβής για 
την προσπάθεια που καταβάλλω τόσα χρόνια. 

Πώς βλέπεις την ιστιοπλοΐα τριγώνου στην 
Κύπρο, αλλά και στην Ελλάδα, ειδικότερα 
δε στην κατηγορία των Laser;

Η ιστιοπλοΐα στην Ελλάδα είναι πιο ανεπτυγ-
μένη. Υπάρχει παράδοση. Όχι μόνο στα μικρά 
σκάφη αλλά και στην ανοικτή θάλασσα. Οι 
Έλληνες έχετε ναυτική παιδεία. Οι Κύπριοι 
δυστυχώς δεν έχουμε. Αυτό αποτελεί και 
ένα μεγάλο όνειρό μου. Να βοηθήσω για να 
αναπτυχθεί η ιστιοπλοΐα στην Κύπρο και να 
γεμίσει η θάλασσα μας με πανιά. Νιώθω ότι 
έχω την υποχρέωση όταν θα σταματήσω τον 
πρωταθλητισμό να συνεχίσω να προσφέρω 
στον αθλητισμό, γενικότερα, και ειδικότερα 
στην ιστιοπλοΐα. 

Οι επιτυχίες σου έφεραν νέα παιδιά στην 
ιστιοπλοΐα της Κύπρου;

Έφεραν και νέα παιδιά αλλά και μεγαλύτερους 
που άρχισαν να ασχολούνται με τη θάλασσα. 
Αυτό όμως πρέπει να αναπτύξουμε περισσότε-
ρο γιατί διαθέτουμε άριστες καιρικές συν-
θήκες. Στενοχωριέμαι όταν βλέπω σε άλλες 
χώρες όπου οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές να 
υπάρχει τόσο μεγάλη ανάπτυξη. 



27Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Θα σε δούμε καθόλου να κάνεις προπό-
νηση ή να συμμετέχεις σε αγώνες στην 
Ελλάδα;

Στο σύντομο μέλλον, όχι. Δεν υπάρχει κάποιος 
μεγάλος αγώνας που να γίνει προσεχώς στην 
Ελλάδα. Παλιά ερχόμουν στα Γιουρολύμπ. Τώρα 
έχω προπονητή Κροάτη και δουλεύουμε διαφο-
ρετικά. Έτσι στα σύντομα πλάνα μου δεν υπάρχει 
κάποιος αγώνας, αλλά όταν έχω ελεύθερο 
χρόνο έρχομαι για διακοπές και να δω φίλους.

Πότε πιστεύεις ότι είναι σωστό να απο-
συρθεί ένας αθλητής του δικού σου δια-
μετρήματος, από την ενεργό δράση; Όταν 
είναι στην υψηλότερη στιγμή της καριέρας 
του ή να το πάει όσο αντέχει;

Πιστεύω ότι ένας αθλητής πρέπει να φεύγει 
όσο βρίσκεται ψηλά. Έτσι απορούν και οι άλλοι 
γιατί φεύγεις (χαμογελάει). Όμως από την 
άλλη πλευρά είναι δύσκολη η απόφαση να 
σταματήσεις ενώ υπάρχει μέσα σου η φλόγα. 
Όταν σβήσει αυτή η φλόγα πρέπει να σταματή-
σεις. Το ιδανικό θα ήταν να συνδυάζονταν αυτά 
τα δύο: να σβήσει, δηλαδή, η φλόγα ενώ είσαι 
στην κορυφή.

Πώς βλέπεις την επιστροφή του Βραζιλιά-
νου πολύ-ολυμπιονίκη, Robert Scheidt 
στην ενεργό δράση εν όψει των Ολυμπια-
κών Αγώνων του Τόκιο;

Αυτή η ερώτηση συνδυάζεται με την προη-

γούμενη. Εγώ εάν ήμουν στη θέση του δε θα 
επέστρεφα. Έχει μεγαλώσει, κάτι που παίζει 
ρόλο στα Laser. Βέβαια, από την άλλη πλευρά 
διαθέτει ταλέντο και μεγάλη εμπειρία από 
αγώνες. Σίγουρα είναι δυνατός και υπολογίσι-
μος αντίπαλος. Προσπαθεί να πετύχει κάτι που 
δεν το έχει κάνει κανείς: να κατακτήσει το 6ο 
του ολυμπιακό μετάλλιο. Στη Βραζιλία έκανε 
την προσπάθειά του και δεν τα κατάφερε. Ίσως 
να θέλει να βρεθεί και πάλι στην κορυφή για να 
κλείσει έτσι τον αθλητικό του κύκλο. 

Πιστεύεις ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές 
στην εξαρτία του Laser, όπως διαβάζουμε , 
με την ευκαιρία των γενικότερων αλλαγών 
στην ιστιοπλοΐα και στα πλαίσια των Ολυ-
μπιακών Αγώνων του 2024, στη Γαλλία;

Θα μπορούσα να σου πω τόσα για αυτό το 
θέμα που θα γεμίζαμε βιβλίο, όχι περιοδικό 
(σ.σ. χαμογελάει). Πιστεύω ότι θα αποτελέσει 
τεράστιο λάθος εάν βγει το Laser από τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Όχι γιατί δεν υπάρχουν 
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καλύτερα σκάφη από τα Laser αλλά γιατί ως 
κλάση είναι τόσο διαδεδομένη και ασχολούνται 
χιλιάδες ιστιοπλόοι με αυτήν . Για να γίνει κάτι 
τέτοιο σε μία νέα κατηγορία θα χρειαστεί να 
περάσουν 20 με 25 χρόνια. Σε αυτό το χρονι-
κό διάστημα κάποιοι από αυτούς που ασχολού-
νται με τη νέα κατηγορία θα σταματήσουν. Θα 
μπορούσαν να γίνουν τεχνολογικές αλλαγές. 
Θα μπορούσαν να αλλάξουν πανί και κατάρτια. 
Όμως από την άλλη πλευρά ότι αλλαγές και 
να κάνουν δεν πρέπει να είναι τέτοιες που θα 
ανεβάσουν το κόστος του σκάφους. 

Υπάρχουν κάποιοι που ζητάνε να φύγει ή να 
αντικατασταθεί το Laser από το ολυμπιακό 
πρόγραμμα του 2024 όπως έγινε το Finn. 
Εσύ πιστεύεις ότι οι αλλαγές που έγιναν 
πρόσφατα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία 
θα είναι προς όφελος του αθλήματος και 
της παγκόσμιας ιστιοπλοϊκής οικογένειας;

Δύσκολο να προβλέψει κάποιος εάν οι αλλα-

γές θα είναι προς όφελος της ιστιοπλοΐας. Σε 
πρωταρχικό στάδιο πολλοί θα πουν ότι αυτές 
οι αλλαγές είναι λανθασμένες. Σύμφωνα με το 
Ολυμπιακό Ιδεώδες το Finn ήταν πιο αθλητικό 
σκάφος σε σχέση με το offshore που προωθούν. 

Μετά το Laser τι ακολουθεί; Ίσως τα Star, 
όπου σε είδαμε πρόσφατα να τρέχεις στο 
Star Sailor League;

Ένα από τα όνειρά μου είναι να πάρω μέρος 
σε America’s Cup. Θέλω να ασχοληθώ με τα 
μεγάλα σκάφη και την ανοικτή θάλασσα, αλλά 
κάποια στιγμή πρέπει να κάνω και οικογένεια. 

Θα θέλαμε να μας πεις ποιοι σε έχουν βο-
ηθήσει και σε βοηθούν έως σήμερα για να 
καταφέρεις να πετύχεις τους στόχους σου;

Πρώτα από όλους θα ήθελα να αναφερθώ 
στην οικογένειά μου. Αυτοί με στήριζαν μέχρι 
να έρθουν οι πρώτες διακρίσεις και τους 
ευχαριστώ πολύ. Επίσης θα ήθελα να ευχαρι-

στήσω τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, 
την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ayia 
Napa Marina, τον ΟΠΑΠ Κύπρου, το Ίδρυμα 
"Λεβέντη", και τους RCB, Petrolina, Stelios 
Philanthropic Foundation, Vita Construction, 
Easy, Zhik.

Τι είναι αυτό που λες και θέλεις να μείνει 
από σένα στους νέους, στα παιδιά που 
ασχολούνται με την ιστιοπλοΐα και σε 
έχουν ως ίνδαλμα ή πρότυπο τους;

Στα παιδιά λέω πάντα να ονειρεύονται και να 
διεκδικούν τα όνειρά τους. Είτε είναι ιστιοπλό-
οι, είτε όχι. Να μη φοβούνται να ονειρευτούν 
και να αφήσουν τα όνειρά τους να τους κατευ-
θύνουν στη ζωή τους. Έτσι ήταν κι έτσι είναι και 
για μένα. Ο τίτλος του κορυφαίου ιστιοπλόου 
του κόσμου αποτελεί τώρα έναν φάρο που 
θα με βοηθάει να ανταπεξέρχομαι σε όποια 
δυσκολία και να βρεθεί στον δρόμο μου. 
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διεθνή

Οι μέρες πλησιάζουν για τη διεξα-
γωγή της μεγαλύτερης ιστιοπλο-
ϊκής διοργάνωσης στον κόσμο, 
της διοργάνωσης που πολλές 
φορές κατά το παρελθόν άλλαξε 
τον ρου της ιστορίας της παγκόσμι-
ας ιστιοπλοΐας. Η περίοδος προε-
τοιμασίας είναι μεγάλη και ειδικά 
τώρα που το τρόπαιο άλλαξε χέρια, 
είναι πολλές και σημαντικές οι 
αλλαγές που θα δούμε τόσο εντός 
του στίβου όσο και εκτός αυτού.

Αν και δεν είναι ίσως ευρέως γνωστό, 
το America's Cup είναι το παλαιότερο 
αθλοθετημένο τρόπαιο στην ιστορία του 
αθλητισμού γενικά, εξ ου και η σπουδαιό-
τητά του. Το ασημένιο κύπελλο - σύμβολο 
πλέον, φιλοτεχνήθηκε το 1848 από τον 
χρυσοχόο Ρόμπερτ Γκάραρντ στο Λονδί-
νο. Το κύπελλο περιήλθε στη συλλογή του 
Royal Yacht Squadron (RYS), γνωστό ως το 
έπαθλο των εκατό λιρών. 

Το 1851, ένα συνδικάτο εύπορων Νεο-
ϋορκέζων αγόρασε ένα εντυπωσιακό για 
την εποχή του σκάφος, τη σκούνα Αμέρικα, 

με την οποία διέπλευσαν τον Ατλαντικό 
με προορισμό τη Βρετανία. Στον αγώνα 
λοιπόν που περιέπλεε το νησάκι Γουάιτ 
στην Αγγλία, το Αμέρικα ήρθε πρώτο με 
χαρακτηριστική άνεση και κέρδισε το έπα-
θλο των 100 λιρών. 

Έκτοτε, το τρόπαιο που όλοι οι ιστιοπλόοι 

γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλο, ονομά-
στηκε America's Cup, δηλαδή το κύπελλο 
του Αμέρικα (και όχι της Αμερικής όπως 
πολλοί λανθασμένα νομίζουν).

Το America's Cup είναι ένας αγώνας 
ιδιόμορφος που βασίζεται στη διεκδίκη-
ση αυτού του τίτλου. Αυτό σημαίνει ότι αν 

Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: αρχείο America’s Cup

America's Cup
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κάποια χρονιά για κάποιο λόγο κανείς δεν 
αποφασίσει να το διεκδικήσει από τον 
υπερασπιστή του, το διασημότερο τρόπαιο 
του κόσμου θα παραμείνει στον κάτοχό 
του. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν αναμένεται να 
συμβεί, τουλάχιστον όχι στα επόμενα χρόνια.

Ο αγώνας ξεκίνησε ουσιαστικά το 1851 σαν 
Κύπελλο των 100 λιρών (Hundred Guineas 
Cup), που ήταν και το έπαθλο για τον περίπλου 
του νησιού Γουάιτ στην Αγγλία. Στον πρώτο 
αγώνα νικητής ήταν το σκάφος America και 
έτσι οι Αμερικάνοι πήραν το κύπελλο στη Νέα 
Υόρκη. Ο αγώνας μετονομάστηκε σε America's 
Cup το 1857 και το τρόπαιο έγινε δωρεά στο 
Γιοτ Κλαμπ της Νέας Υόρκης, με σκοπό να διε-
ξάγεται ένας αγώνας για τη διεκδίκησή του που 
θα προάγει τον φιλικό ανταγωνισμό μεταξύ 
των χωρών που θα συμμετέχουν. 

Το America's Cup είναι ένας αγώνας που 
απαρτίζεται από πολλαπλές ιστιοδρομίες. Οι 
ιστιοδρομίες – μονομαχίες διεξάγονται ανά-
μεσα στον Υπερασπιστή και τον Διεκδικητή. Ο 
υπερασπιστής είναι ο νικητής της προηγούμε-
νης διοργάνωσης που έχει στην κατοχή του το 
κύπελλο, ενώ ο τελικός διεκδικητής αναδει-
κνύεται μετά από μία σειρά αναμετρήσεων με 
τους υπόλοιπους διεκδικητές.

Η επόμενη διοργάνωση

Μετά τη διοργάνωση του 2017, όπου η ομά-
δα Team New Zealand από τη Νέα Ζηλανδία 
κατάφερε να κερδίσει την ομάδα Oracle Team 
USA των ΗΠΑ, αποφασίστηκε ότι το νέο 
σκάφος θα είναι τελευταίας τεχνολογίας 
μονόγαστρο και όχι πια καταμαράν, υδρο-
πτέρυγο (foiling).

Το σκάφος AC75 (America's Cup 75 class) 
έχει μήκος 75 πόδια (23 μέτρα) και η αντίστοι-
χη 'κλάση' είναι ο φορέας που ορίζει την κατα-
σκευή και τη διαχείριση των σκαφών που θα 
λάβουν μέρος στο America's Cup του 2021. Οι 
πρώτοι κανονισμοί της νέας κλάσης δημο-
σιεύτηκαν στις 29 Μαρτίου του 2018.

Τα σκάφη θα φέρουν υδροπτέρυγα (foils) και 
μαΐστρα τύπου "soft wing" τελευταίας τεχνο-
λογίας. Στο σκάφος θα επιβαίνουν 11 άτομα 
ως πλήρωμα.

Το σκάφος θα έχει πολλά στοιχεία one-
design, δηλαδή υποχρεωτικά όμοια για όλα 
τα σκάφη, ώστε να μην χρειάζεται ειδική 
έρευνα και ανάπτυξη που θα ευνοούσε τις πιο 

εύρωστες οικονομικά ομάδες. Για παράδειγμα 
τα υδραυλικά συστήματα, οι μπαταρίες και τα 
συστήματα ελέγχου για τα foil, θα είναι κοινά 
(one-design), αφήνοντας όμως 'ανοιχτό' το 
θέμα του software στην κάθε ομάδα.

Ο σχεδιαστής των ιστίων της ομάδας, Burns 
Fallow, παρουσίασε τη νέα τεχνολογία "two 
skinned mainsail". Όπως κάθε νέα τεχνο-
λογία που εφαρμόζεται σε αγώνες υψηλών 
προδιαγραφών, αναμένεται να βγει στην 
παραγωγή μετά από κάποια χρόνια.

Μην ξεχνάμε ότι στην προηγούμενη διοργά-
νωση του 2017, τα πανιά των σκαφών AC50 
ήταν one design, με συνέπεια να μην εμπλέ-
κονται σχεδιαστές στις ομάδες.

Η έρευνα και ανάπτυξη στον συγκεκριμένο 
τομέα, όπως και στη ναυπήγηση των ίδιων 
των σκαφών, βασίζεται εκτός από τη μελέτη 
και σε μοντέλα.

Η καινοτομία "Double Luff Mainsail" 
δηλαδή διπλού γραντιού, βασίζεται σε μία ιδέα 
του 1926. Ο χειρισμός των πανιών θα είναι 
περίπλοκος, αφού η σχεδίαση του πανιού θα 
επιτρέπει διαφορετικό τριμάρισμα για τα πρώτα 
4 μέτρα, ώστε να ελέγχεται το τουίστ (twist).

Η νέα μαΐστρα με το διπλό γραντί θα υστερεί 
κατά 20% από την πτέρυγα που είχαν τα προη-
γούμενα AC72 σκάφη, αλλά θα αποδίδει 20% 
περισσότερο από ένα κλασικό πανί. Ειδικά στις 
υψηλές ταχύτητες η μείωση της οπισθέλκουσας 
είναι σημαντικότερη από την αύξηση της πρόω-
σης. Πρόωση έτσι κι αλλιώς παράγεται αρκετή, 
ώστε τα σκάφη να αποκολλώνται από το νερό 
και να ταξιδεύουν πάνω στα υδροπτέρυγα.
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διεθνή

Ο μεγαλύτερος και σοβαρότερος 
ιστιοπλοϊκός αγώνας της Καρα-
ϊβικής, διεξάγεται κάθε χρόνο τη 
χειμερινή περίοδο, όπου στη συ-
γκεκριμένη περιοχή οι συνθήκες 
είναι ήπιες, με σταθερές εντάσεις 
ανέμου, υψηλές θερμοκρασίες και 
ηλιοφάνεια.

Το Caribbean 600 είναι ένας από τους πιο 
πρόσφατους αγώνες που εντάχθηκαν στις 
χορηγίες της Rolex με την υποστήριξη του 
βρετανικού RORC. Το Caribbean 600 είναι 
μία μεγάλη ιστιοπλοϊκή διοργάνωση στην 
περιοχή της Καραϊβικής που κι αυτή είναι μία 
ιστιοδρομία της τάξεως των 600 ναυτικών 
μιλίων. Παρόλο που η περιοχή παραδοσιακά 
ενδείκνυται για ευχάριστους και εύκολους 
αγώνες, ο συγκεκριμένος περιλαμβάνει 
μεγάλες προκλήσεις λόγω του μεγάλου του 
μήκους, των πολλών διαφορετικών πλεύσε-
ων και βέβαια της απαιτητικής ναυσιπλοΐας, 
γύρω από πολλά μικρά νησιά.

Μαζί με τους άλλους αγώνες που χορηγεί 
η Rolex, το Middle Sea Race της Μάλτας, το 
Fastnet και το Sydney Hobart, το Caribbean 
600 προσελκύει κορυφαίους ιστιοπλό-
ους από όλο τον κόσμο. Στα δε σκάφη που 
συμμετέχουν περιλαμβάνονται από τα πιο 
μοντέρνα αγωνιστικά μέχρι κλασικά σκά-
φη του περασμένου αιώνα.

Ο αγώνας των 600 ναυτικών μιλίων ξεκινάει 
από το Fort Charlotte της Αντίγκουα και 
παραπλέει 11 ακόμα νησιά σε μία δαιδαλώδη 
και απαιτητική διαδρομή. Οι αληγείς άνεμοι 
αλλά και τα τοπικά φαινόμενα σε συνδυασμό 
με τα ρεύματα κάνουν το έργο των ιστιο-
πλόων δύσκολο, παρά τον καλό καιρό που 

επικρατεί αυτή την εποχή στην περιοχή.

Η 11η διοργάνωση ξεκίνησε τη Δευτέρα 
18 Φεβρουαρίου με πέντε διαφορετικές 
εκκινήσεις για τις κατηγορίες που συμμετεί-
χαν. Οι συμμετοχές ανήλθαν σε 76 από 
20 χώρες. Οι αληγείς άνεμοι έντασης 20 
κόμβων αλλά και τα κύματα που έφταναν τα 
δύο μέτρα, προσέφεραν ένα μοναδικό θέαμα. 
Φυσικά τα μεγάλα καταμαράν έκλεψαν για μια 
ακόμη φορά την παράσταση με τις μεγάλες 
τους ταχύτητες που ενίοτε ξεπερνούσαν 
τους 30 κόμβους! Κοντά τους βρίσκονταν 
και τα μεγάλα αγωνιστικά μάξι σκάφη όπως 
το Rambler 88 που κι αυτά είχαν στόχο την 
κατάρριψη του ρεκόρ ταχύτητας του αγώνα.

Με μία αθλητική χειρονομία ευγενούς 
άμιλλας, ο Ιταλός Giovanni Soldini με το 
Maserati Multi70, συμφώνησε να εκκινήσει 
κατά δύο ώρες αργότερα, προκειμένου ο 
αντίπαλός του, Αμερικανός Jason Carroll 
με το Argo να προλάβει να ολοκληρώσει 
κάποιες τελευταίες επισκευές που χρειαζό-
ταν. Και παρόλο που ο Carroll τελικά έκανε 
καλύτερη εκκίνηση και ξεκίνησε πρώτος, ο 
Soldini κατάφερε σύντομα να τον περάσει.

«Η Επιτροπή Αγώνος του RORC ανταποκρί-
θηκε εξαίρετα στις απαιτητικές συνθήκες 
του στίβου, με επαγγελματισμό και αμεσό-
τητα, ακόμα και όταν κατά την εκκίνηση η 
διεύθυνση του ανέμου μεταβλήθηκε κατά 
10 μοίρες και έπρεπε να προσαρμοστεί 
η γραμμή εκκίνησης ώστε τα σκάφη να 
ξεκινήσουν δίκαια και με ασφάλεια» σημεί-
ωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνος του 
RORC, Chris Stone.

Οι David και Peter Askew από τις ΗΠΑ με το 
Volvo 70 Wizard πέρασαν πρώτοι τη γραμ-
μή τερματισμού κερδίζοντας τα Line Honours 
για τα μονόγαστρα σκάφη, την Τετάρτη20 Φε-
βρουαρίου στις 07:08:44 έχοντας ταξιδέψει 

μία ημέρα, 19 ώρες και 38 λεπτά. Με αυτό 
τον χρόνο το Wizard κατάφερε να κερδίσει 
και την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη.

Δεύτερο στην κατηγορία τερμάτισε το εντυ-
πωσιακό γιοτ των 115 ποδών Nikata, με 
χρόνο ακριβώς 48 ώρες. Την επόμενη ημέρα 
το πρωί τα πιο γρήγορα σκάφη είχαν ήδη 
τερματίσει και υπολείπονταν ακόμα 63 σκάφη 
που ταξίδευαν ακόμα.

Στα καταμαράν όμως το Maserati Multi 70 
του Giovanni Soldini που τερμάτισε πρώτο 
στην κατηγορία του την Τρίτη 19 Φεβρου-
αρίου στις 20:49:00 με χρόνο μία ημέρα, 
6 ώρες και 49 λεπτά, εκτός από τα Line 
honours που κατέκτησε, κατέρριψε και το 
προηγούμενο ρεκόρ του αγώνα κατά μία ώρα.

Πρώτο στη γενική κατάταξη της κατηγορίας 
MOCRA ήταν το Gunboat 62 Chim Chim του 
John Gallagher.

Στην πάντα ανταγωνιστική κατηγορία 
των Class40, πρώτη τερμάτισε η Γαλλίδα 
Catherine Pourre με το Eärendil που πρώ-
τευσε και στη γενική βαθμολογία.

Η τελετή της απονομής έγινε στο Antigua 
Yacht Club μέσα σε πανηγυρικό κλίμα με την 
παρουσία πολλών επισήμων από την περιοχή, 
επισφραγίζοντας τη μεγάλη σημασία που δίνει 
η περιφέρεια στη συγκεκριμένη διοργάνωση. 

Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Tim Wright

Caribbean 600
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άρθρο Κείμενο: Μαρίνας Ψυχογυιού, στέλεχος αγώνων πιστοποιημένη από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας 
και βασικό μέλος της ομάδας διαχείρισης αγώνων της ΙΚΑ. Φωτογραφίες: IKA

Κάποια μέρα ένας ιστιοπλόος 
‘καϊτάς’, σε μια παγωμένη λίμνη 
κάπου στον βορρά είχε μια ιδέα... 
Τι θα γινόταν αν τώρα που είναι 
παγωμένη η λίμνη, αντί για σανίδι 
βάλω σκι; 

Μια από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
κανείς στα πρώτα του βήματα στη θάλασσα 
είναι να ισορροπήσει ανάμεσα στο σανίδι 
και τον αετό και να σηκωθεί από τη θάλασ-
σα. Στο χιόνι αυτή η δυσκολία δεν υπάρχει 
και είναι πολύ πιο εύκολο να απογειωθεί 
κανείς. Χρειάζεται τον ίδιο εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείται και στη θάλασσα, μόνο που 
αντί για σανίδι χρησιμοποιούνται σκι ή 
snowboard, και μια επιφάνεια με χιόνι, η 
οποία μπορεί να είναι επίπεδη, μπορεί όμως 
να είναι και η πλαγιά ενός βουνού: η δύναμη 
του αετού μπορεί να σε ανεβάσει και σε ανη-
φόρα. Και καθώς οι τριβές είναι μικρότερες, 
και μπορεί να τύχει και κατηφόρα, οι ταχύτη-
τες είναι πολύ πολύ μεγαλύτερες.

Ήταν μάλλον καλή ιδέα και βρέθηκαν πολλοί 
να ακολουθήσουν. Τόσοι πολλοί που τα τε-
λευταία χρόνια το φεστιβάλ World Ice Snow 
sailing Association (WISSA) περιλαμβάνει 
και αετοσανίδα. H WISSA όμως δεν είναι ανα-
γνωρισμένος διεθνής οργανισμός και καθώς 
η δραστηριότητα αναπτυσσόταν, άρχισε να 
γίνεται αναγκαία μια πιο οργανωμένη διαχεί-
ρισή της. Στις περισσότερες χώρες η δραστη-
ριότητα εντάσσεται στην εθνική ιστιοπλοϊκή 
ομοσπονδία. Η Διεθνής Ένωση Αετοσανίδας 
(ΙΚΑ), με την υποστήριξη των εθνικών 

ομοσπονδιών έχει ξεκινήσει τη διαδικασία 
για να ενταχθεί η δραστηριότητα κάτω από 
την ομπρέλα της Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας (World Sailing).

Παράλληλα, από πέρσι η ΙΚΑ οργανώνει το 
SnowKite World Cup για άνδρες και γυναί-
κες, με σκι ή με snowboard, και ελεύθερους 
αετούς, με τη φιλοσοφία του kitefoil. Το 
SnowKite World Cup είναι μια σειρά αγώνων 
από τους οποίους αναδεικνύεται ο παγκό-
σμιος πρωταθλητής αετοσανίδας στο χιόνι. 
Πέρσι έγιναν τέσσερεις αγώνες στην Ιτα-
λία και την Τουρκία ενώ φέτος οι αγώνες 
γίνονται σε τέσσερεις διαφορετικές χώ-
ρες: στη λίμνη Ρέσια στη βόρεια Ιταλία, σε 
ένα υδροηλεκτρικό φράγμα στον ποταμό 
Βόλγα, κοντά στην πόλη Τολιάττι στη Ρω-
σία, στην πλαγιά του ηφαιστείου Ερσιγιές 
κοντά στην Καπαδοκία της Τουρκίας και 
στη λίμνη Σιλβαπλάνα στην Ελβετία.

Για του χρόνου έχουν προγραμματιστεί 
σταθμοί στην Ιταλία, τη Ρωσία, τον Καναδά 
και ενδεχομένως στην Ελβετία ή την Τσε-
χία ενώ ανεξάρτητοι αγώνες και φεστιβάλ 

εμφανίζονται σε όλο και περισσότερα 
μέρη και το κοινό συνεχώς αυξάνεται. Σε 
ορισμένες ‘κρύες’ χώρες, όπως η Νορβηγία, 
ασχολούνται περισσότεροι με τη χειμωνιάτικη 
αετοσανίδα απ’ ότι με την παραδοσιακή, ίσως 
γιατί η θάλασσα είναι μάλλον κρύα ακόμη και 
το καλοκαίρι. Στη Ρωσία οι αθλητές είναι χιλιά-
δες, πολλοί περισσότεροι απ́  ότι οι αθλητές 
ιστιοπλοΐας. Είναι δε εντυπωσιακός ο αριθμός 
των μικρών παιδιών. Καθώς οι δυνάμεις είναι 
πολύ μικρότερες, δεν είναι ασυνήθιστο να δει 
κανείς παιδάκια 4-5 χρονών να γλιστρούν στο 
χιόνι. Ο σταθμός του SnowKite World Cup 
στη Ρωσία είχε παράλληλη διοργάνωση για 
παιδιά και νέους, στην οποία συμμετείχαν 
πάνω από 100 αθλητές και αθλήτριες και 
τέσσερις ηλικιακές κατηγορίες.

Οι αγώνες διαχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο 
που διαχειρίζονται και οι αγώνες στη θά-
λασσα. Ισχύει το παράρτημα F των κανόνων 
ιστιοπλοΐας (το παράρτημα για τους αγώνες 
αετοσανίδας) με μικρές τροποποιήσεις. Ο στί-
βος μπορεί να είναι όρτσα-πρύμα ή τραπέζιο 
ή και αγώνας μεγάλης απόστασης, ανάλογα 

Snowkite - Ιστιοπλοΐα στους 
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες;
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με τη μορφολογία της περιοχής και ακόμη και 
το θέμα της ασφάλειας αντιμετωπίζεται λίγο 
ως πολύ με τον ίδιο τρόπο.

Οι αθλητές που πρωταγωνιστούν είναι σε μεγά-
λο βαθμό οι ίδιοι που συναντά κανείς και στην 
(προσεχώς) ολυμπιακή μορφή του αθλήματος: 
Μεταξύ πολλών άλλων, η Ρωσίδα Έλενα Καλί-
νινα και ο Γερμανός Φλόριαν Γκρούμπερ, πα-
γκόσμιοι πρωταθλητές στο νερό, είναι ανάμεσα 
στους καλύτερους και στο χιόνι. Η έκπληξη του 
φετινού πρωταθλήματος όμως είναι ο Ντμίτρο 
Γιασνομπόλοφ, ενεργός πρωταθλητής Ουκρα-
νίας στα Λέιζερ και προπονητής της ομάδας της 
χώρας του στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων, 
ο οποίος τερμάτισε πρώτος στη Ρωσία και 
δεύτερος στην Τουρκία.

Στην Ελλάδα υπάρχει καταγεγραμμένη 
δραστηριότητα στο Παναχαϊκό όρος και στη 
Βόρεια Ελλάδα και ενδεχομένως να υπάρ-
χει και σε άλλα μέρη, όμως δεν υπάρχει 
ενεργός εθνικός οργανισμός που να ρυθμί-
ζει και συντονίζει τη δραστηριότητα. Ακόμη 
μία ‘δουλειά’ για την ΙΚΑ και την ΕΙΟ.

Η αετοσανίδα στο χιόνι εκπληρώνει όλα 
τα χαρακτηριστικά που κάνουν ένα σπορ 
‘εμπορικό’. Προσφέρει κοντινό συναγωνισμό 
και μεγάλες ταχύτητες και είναι εντυπωσιακό, 
τόσο από άποψη φωτογένειας όσο και για 
να το παρακολουθήσει κανείς από κοντά. 
Οι διοργανώσεις εύκολα μπορούν να έχουν 
αλληλεπίδραση με το κοινό, που μπορεί να 
έρθει πάρα πολύ κοντά στη δράση και με 

τους αγώνες να διεξάγονται σε χιονοδρομικά 
κέντρα ή σε άλλα μέρη με μεγάλη συγκέ-
ντρωση κοινού, είναι αναπόφευκτο να τους 
‘βλέπει’ πολύς κόσμος. Επιπλέον, είναι κ́ουλ’ 
και ‘urban’, χαρακτηριστικά που η Διεθνής 
Ολυμπιακή Επιτροπή αναζητά απεγνωσμένα 
από τα αθλήματα του ολυμπιακού προγράμ-
ματος, με στόχο να ανανεώσει το κοινό των 
Ολυμπιακών Αγώνων και να φέρει τους αγώ-
νες κοντά στη μεγάλη μάζα της νέας γενιάς, η 
οποία φαίνεται να αδιαφορεί για τη μεγαλύτε-
ρη αθλητική διοργάνωση του πλανήτη ενώ το 
κοινό της γερνά ανησυχητικά.

Είναι ενδεχομένως πρώιμο να συζητάμε για 
τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά 
από την άλλη… όλα από μία ιδέα ξεκινούν.
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αγώνες τριγώνου Κείμενο και φωτογραφίες: Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών

Διασυλλογικός Ιστιοπλοϊκός αγώνας 
"Μίλτος Γιαννούλης 2019"

Όταν δέκα ομάδες ταξιδεύουν 
στο καταχείμωνο και με μετε-
ωρολογικά μέτωπα σε εξέλιξη, 
φέρνοντας ακόμη και μικρούς 
αθλητές για να λάβουν μέρος 
σε ένα διασυλλογικό αγώνα 
ιστιοπλοΐας στην Πάτρα, τότε 
είναι σημαντικό γεγονός και 
μεγάλη τιμή και αναγνώριση 
για τον διοργανωτή Ιστιοπλοϊ-
κό Όμιλο Πατρών. 

Ο αγώνας, αφιερωμένος στη μνήμη του 
Μίλτου Γιαννούλη, συγκέντρωσε στην Πά-
τρα 100 αθλητές, 13 ομάδες, και έδωσε 
στην παραλιακή ένα θέαμα ιδιαίτερο και 
βαθιά ελπιδοφόρο.  

Ο καιρός αντάμειψε τον κόπο των διοργανω-
τών αλλά και των αποστολών, έκανε ένα διά-
λειμμα στις βροχές και τα μποφόρ και έδωσε 
την ευκαιρία να μπουν στον θαλάσσιο στίβο 
και λιγότερο έμπειροι αθλητές. Μια πάρα 
πολύ καλή διοργάνωση, με πολλή δουλειά 
από τους διοργανωτές και τους εθελοντές του 
Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών, οι οποίοι με με-
ράκι και υπομονή προσέφεραν έναν όμορφο 
θαλάσσιο στίβο και έναν αγώνα ασφαλή και 
όμορφο στους αθλητές και την πόλη.  

Αθλητές από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών, 
Α.Ι.Ο.Ρίου "ΙΑΣΩΝ", Ν.Ο. Ραφήνας ΑΛΚΥΩΝ, 
Ν.Α.Σ. Καλαμάτας ΑΙΟΛΟΣ, Ν.Ο.Λακωνίας, 
Ν.Ο.Αιγίου "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ", Ι.Ο.Σικυωνίων, 
Ν.Ο.Βόνιτσας, Α.Ο.Ιθάκης "Η ΠΡΟΟΔΟΣ", 
Ν.Α.Σ.Πύλου "ΝΕΣΤΩΡ", Ν.Ο.Κεφαλονιάς-
Ιθάκης, Ν.Ο.Κατοίκων Βουλιαγμένης, και 
Ν.Ο.Λευκάδας, έτρεξαν στις κατηγορίες 
Optimist (70 αθλητές), Laser RDL (6 αθλητές) 
και Laser 4,7 (24 αθλητές).

Στην κατηγορία Laser RDL, στην 1η θέση ο 
Λάμπρος Γεωργόπουλος του Ι.Ο.Πατρών, 

στη 2η θέση η Στυλιανή Αθηναίου-Αθηνά-
δη του Ν.Ο.Κατοίκων Βουλιαγμένης, και στην 
3η θέση ο Θεοφάνης-Φίλιππος Μεντζελό-
πουλος του Α.Ι.Ο. Ρίου "Ιάσων".

Στην κατηγορία Laser 4,7 αγοριών, 1η θέση 
ο Ηλίας Γλυνός του Ν.Ο.Ραφήνας ΑΛΚΥΩΝ, 
2η θέση ο Νικόλας Γεωργόπουλος του 
Ι.Ο.Πατρών και 3η θέση ο Χρήστος Μάλλιος 
του Ν.Α.Σ. Καλαμάτας ΑΙΟΛΟΣ.

Στην κατηγορία Laser 4,7 κοριτσιών, 1η 
θέση η Μαρία-Ελένη Κακλαμάνη του 
Ν.Ο.Λευκάδας, 2η θέση η Ιωάννα Δευτεραί-
ου του Α.Ο.Ιθάκης "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" και 3η θέση 
η Παναγιώτα Χριστοπούλου του Ν.Ο.Αιγίου 
"Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ".

Στα Optimist αγοριών, στην 1η θέση ο 
Στρατής Τζατζιμάκης και στη 2η θέση ο Δη-
μήτριος Θεοφίλου του Ν.Ο. Ραφήνας ΑΛΚΥ-
ΩΝ αμφότεροι και στην 3η θέση ο Κων/νος 
Αναστασίου του Ν.Ο.Αιγίου "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ". 

Στην κατηγορία Optimist κοριτσιών, 1η θέση 
η Όλγα-Θεοδώρα Δούσκα του Ι.Ο.Πατρών, 
2η θέση Μελίνα-Ευσταθία Γκατζίνη του 
Ν.Ο.Βόνιτσας, και 3η θέση η Λύδια Ράπτη του 
Ν.Ο.Ραφήνας ΑΛΚΥΩΝ.

Στην κατηγορία Optimist 11χρονών κορι-
τσιών, 1η θέση η Λύδια Ράπτη του Ν.Ο.Ρα-
φήνας ΑΛΚΥΩΝ, 2η θέση η Κωνσταντίνα 
Δούσκα του Ι.Ο.Πατρών και 3η θέση η Δήμη-
τρα Πελέκη του Ν.Ο.Ραφήνας ΑΛΚΥΩΝ.

Στην κατηγορία Optimist 11χρονών αγοριών, 
1η θέση ο Γεώργιος Θεοδωρόπουλος του 
Ι.Ο.Σικυωνίων, 2η θέση ο Ιωάννης Λαγουδά-
κης του Ν.Ο.Ραφήνας ΑΛΚΥΩΝ και 3η θέση ο 
Δανιήλ Ευάγγελος του Ι.Ο.Σικυωνίων. 

Το κύπελλο του μικρότερου σε ηλικία αθλη-
τή έλαβε η 8χρονη Γεωργία Κούβελα του 
Ν.Α.Σ.Πύλου "ΝΕΣΤΩΡ".

Ο διοργανωτής όμιλος, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος 
Πατρών ευχαριστεί τον χορηγό του Ομίλου, 
την εταιρεία SUPER CARGO SHIPPING & 
FORWARDING Ε.Π.Ε. και τους υποστηρικτές 
Αγώνα: Κέντρο Προσχολικής Εκπαίδευσης - 
Γεωρμα Κατερίνα, Κέντρο Θέρμανσης & Κλι-
ματισμού Ιωάννης Κυριακόπουλος, Unitype 
- Βασίλης & Μαρίνος Σουβαλιώτης ΟΕ, 
Copytron, Pizza Express, Λουξ - Μαρλαφέκας 
ΑΒΕΕ, Φυσικά Μεταλλικά Νερά ΑΥΡΑ.
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Κείμενα: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: αρχείο

Τρίτη στο Μαϊάμι η Καραχάλιου

Πρώτες στο Σαν Ρέμο οι Παππά-Τσαμοπούλου
Δύο νέα κορίτσια οι Μελίνα Παππά και 
Μαρία Τσαμοπούλου ανέβασαν τη γαλανό-
λευκη σημαία στον υψηλότερο ιστό στη διορ-
γάνωση "Carnival Race", στο Σαν Ρέμο. Οι 
πρωταθλήτριες των 420 ήρθαν πρώτες, 
και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τα 
άλλα πληρώματα. Οι Παππά - Τσαμοπού-
λου μετά τις περσινές επιτυχίες σε πανελ-
λήνιο, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο 
έδειξαν ότι τίποτα δεν ήρθε τυχαία. 

Οι Μελίνα Πάππα και Μαρία Τσαμοπούλου από 
τις πρώτες κούρσες της διοργάνωσης του Σαν 
Ρέμο βρέθηκαν ανάμεσα στα κορυφαία σκάφη. 
Με πλασαρίσματα 1, 4, (6), 4, 1, 1, 4, 1 αναρρι-
χήθηκαν στην πρώτη θέση και σήμερα μπορεί 
να ήρθαν δεύτερες στην τελευταία ιστιοδρομία 
αλλά ήδη είχαν "χτίσει" μεγάλη διαφορά από τα 
άλλα πληρώματα με αποτέλεσμα να αναδει-
χθούν οι κορυφαίες αθλήτριες της διοργάνωσης 
του Σαν Ρέμο στην κλάση των 420 γυναικών. 
Έτρεξαν 46 πληρώματα. Αξίζει να αναφέρουμε 
ότι είναι η κορυφαία θέση που έχει κατακτήσει 

ελληνικό πλήρωμα τα τελευταία χρόνια. Πίσω 
τους άφησαν τις Ιταλίδες Ι. Καλίτσι – Π. Γκρέγκο-
ρι με 38 βαθμούς και τις Γερμανίδες Σ. Στεινλέιν 
– Ο. Χάουζμαν με 46 βαθμούς.

Οι θέσεις των υπολοίπων γυναικείων πληρωμά-
των στα 420: Οι Δ. Βαρθολομαίου - Γ. Μεταξία 
πλασαρίστηκαν 8ες, οι Ε. Σωτηρίου - Ε. Γιαν-
νούλη 11ες, οι Ν. Διακάκη - Μ.Μ. Ρόζα 15ες, οι 
Μ. Καλακόνα - Μ. Μ. Τριβιζά 31ες, οι Χ. Γραμ-
ματικάκη - Φ. Ρόρη 33ες, και οι Ε. Οικονομίδου 
- Κ. Σουλιώτη 42ες στα 46 πληρώματα.

Οι θέσεις των ελληνικών ανδρικών πληρω-
μάτων στα 420: Οδ. Σπανάκης - Κ. Μιχαλό-
πουλος 4οι, Ιάκωβος Δέδες - Αιμίλιος Σπα-
νόπουλος 20οι, Χ. Μουζάκης - Π. Δρούγκας 
27οι, Γ. Λάμπης. - Σ. Μιχαλόπουλος 35οι, Π. 
Κόλλιας - Π. Μαρκουλής 41οι, Ν. Τερζίδης 
- Μ. Κουκότας 46οι, Π. Βέκκος - Χ. Σταθάς 
49οι, Π. Πιπεράκης - Ν. Σταυρόπουλος 
51οι, και οι Ε. Μανίκης - Ε. Μπουζάνας 53οι. 
Αγωνίστηκαν 80 πληρώματα.

Την ευκαιρία να δοκιμάσουν τον στίβο του 

Σαν Ρέμο εν όψει των Ευρωπαϊκών Πρωτα-
θλημάτων 470 που θα διεξαχθούν εκεί είχαν 
και οι Τάκης Μάντης – Παύλος Καγιαλής και 
Μαρία Μπόζη – Ραφαηλίνα Κλωναρίδου. Ο 
στόλος ήταν κοινός για άνδρες και γυναίκες 
και οι Π. Μάντης – Π. Καγιαλής τερμάτισαν 
4οι, και οι Μ. Μπόζη – Ρ. Κλωναρίδου πή-
ραν την 23η θέση σε σύνολο 47 σκαφών.

Με μετάλλιο άρχισε η χρονιά για τη 
Βασιλεία Καραχάλιου. Η πρωτα-
θλήτρια των Laser Radial, όπως 
και άλλοι κορυφαίοι ιστιοπλόοι 
της χώρας μας πήραν μέρος στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξή-
χθη στο Μαϊάμι. Η νεαρή αθλήτρια, 
παρά τα κακά πλασαρίσματα στις 
πρώτες κούρσες, κατάφερε, στη 
συνέχεια, να ανακάμψει και να 
ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Στη διοργάνωση πήραν μέρος κάποιες από 
τις καλύτερες του κόσμου. Στην κούρσα 
μεταλλίων, η Βασιλία Καραχάλιου πλασα-
ρίστηκε στην 5η θέση και κατέκτησε το 
χάλκινο μετάλλιο στην πρώτη μεγάλη δι-
οργάνωση της χρονιάς. Στην ίδια κατηγορία, 
η Αθανασία Φακίδη ήρθε 12η.

Στην κατηγορία 470, οι Τάκης Μάντης - 
Παύλος Καγιαλής (21, 10, 32, 20, 6, 10 
(38), 25, 3) ολοκλήρωσαν την πορεία τους 
στο Μαϊάμι με τη 18η θέση, ενώ οι Βασίλης 
Παπουτσόγλου - Γιάννης Ορφανός βρέθη-
καν στην 23η (30, 27, (33), 18, 26, 9, 14, 18, 
10). Στην αντίστοιχη κατηγορία των γυναικών 
η Μαρία Μπόζη και η Ραφαηλίνα Κωναρί-

δου κατέλαβαν την 22η θέση (24, 20, 21, 13, 
19, 20, 9, 8 (25).

Στα Λέιζερ Στάνταρντ, αγωνίστηκε ο νεαρός 
Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ο πρωταθλητής 
μας κατάφερε να σταθεί πολύ καλά ανάμεσα 
σε αθλητές με πολύ μεγαλύτερη πείρα από τη 
δική του. Ολοκλήρωσε την παρουσία του στο 
Μαϊάμι με την 26η θέση (26, 9, 20, 1, (40), 6, 
36, 27, 22, 34, 20). Πήραν μέρος 99 σκάφη. 
Στις λεπτομέρειες έχασε την πρόκριση για την 
κούρσα των μεταλλίων ο Γιάννης Μιτάκης 
που ήρθε 12ος στα Finn ( (28), 16, 8, 13, 6, 
15, 4, 14).

Στα RSX, στους άνδρες ο Βύρων Κοκκαλά-
νης ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με τη 
16η θέση (7, 10, 19, 24, 26, 1, 27, 24, (55) 
και ο 19χρονος Λεωνίδας Τσορτανίδης 
έμεινε στην 36η θέση (42, 26, 20, 27, 19, 
38, (47), 31, 36), ενώ τις γυναίκες η Αγγελι-
κή Σκαρλάτου ήρθε 35η ( (42), 26, 25, 31, 
20, 37, 33, 35), και η Ιωάννα Σίρτη 41η (34, 
38, 40, (41), 38, 40, 39, 33).

Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του Μαϊάμι 
ολοκληρώθηκε και η συνεργασία των Μαρία 
Μπόζη – Ραφαηλίνα Κλωναρίδου με τον 
προπονητή Μιχάλη Μηλαίο, ο οποίος θα 
συνεχίσει με τους Τάκη Μάντη – Παύλο 
Καγιαλή. Οι πρωταθλήτριες θα έχουν ως νέο 
προπονητή τον Θανάση Παχούμα. 
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αγώνες τριγώνου

Τα φαβορί εντάχθηκαν στις εθνικές ομάδες
Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκαν 
οι προκρίσεις για τον καταρτισμό 
των εθνικών ομάδων στις κα-
τηγορίες των 470, Finn, Laser 
Standard, Laser Radial, RSX, Στη 
διοργάνωση δυναμικό 'παρών' 
έδωσε η νέα γενιά του αθλήμα-
τος. Μάλιστα, στο RSX γυναικών 
η Κατερίνα Δίβαρη ολοκλήρωσε 
την προσπάθειά της ως πρώτη, 
αφήνοντας στη δεύτερη θέση την 
έμπειρη Τζέλη Σκαρλάτου. 

Στα 470 των ανδρών πήραν μέρος 10 σκάφη 
και διεξήχθησαν δέκα κούρσες. Τα αποτε-
λέσματα: 1. Π. Μάντης - Π. Καγιαλής 13β. 
Ι.Ο.Π./Ν.Ο.Κ.Β., 2. Β. Παπουτσόγλου - Ι. 
Ορφανός 16β. Ι.Ο.Π., 3. Β. Γουργιώτης - Π. 
Καρδακάρης 29β. Ι.Ο.Π. 

Στην εθνική ομάδα εντάχθηκαν οι Πα-
ναγιώτης Μάντης – Παύλος Καγιαλής, 
Βασίλης Παπουτσόγλου – Ιωάννης Ορ-
φανός. «Πάντα νιώθεις υπερηφάνεια όταν 
κερδίζεις μία διοργάνωση που αποτελεί 
πρόκριση για την εθνική ομάδα», δήλωσαν 
οι 'χάλκινοι' ολυμπιονίκες. Στις γυναίκες 
πρώτευσαν οι Μαρία Μπόζη – Ραφαηλίνα 
Κλωναρίδου (Ν.Ο.Θ.). «Απολαύσαμε, όπως 
πάντα, την ιστιοπλοΐα. Διεξήχθησαν ωραίοι 
αγώνες. Συγχαρητήρια σε όλους τους συ-
ναθλητές μας», τόνισαν οι αθλήτριες. 

Στα Finn πήραν μέρος πέντε σκάφη και πραγ-
ματοποιήθηκαν εννέα ιστιοδρομίες. Ξεχώρι-
σε ο Γιάννης Μιτάκης και, μάλιστα, με πρωτιές 
σε όλες τις κούρσες. Τα αποτελέσματα: 1. Γ. 
Μιτάκης 8β. Ν.Ο.Ε., 2.Α. Μανωλάκης 18β. 
Ν.Ο.Ε., 3. Π. Κοτσοβός 26β. Ν.Ο. Αμφιθέας. 
Η εθνική ομάδα θα αποτελείται από τους 
Ιωάννη Μιτάκη και Αντώνη Μανωλάκη. 

Στα Laser Standard 
συμμετείχαν 29 σκάφη. 
Διεξήχθησαν δέκα κούρ-
σες. Στη διοργάνωση δεν 
πήρε μέρος, λόγω ίωσης, ο 
Αντώνης Μπουγιούρης. Στις 
τρεις πρώτες θέσεις πλασα-
ρίστηκαν: 1. Δ. Παπαδημη-
τρίου 14β. Ν.Ο.Β., 2. Π.Θ. 
Τσαραμύρσης 37. Ι.Ο.Π., 
3. Α. Παναγιωτίδης 37β. 
Ν.Ο.Θ. Στις εθνικές ομάδες 
εντάχθηκαν οι Δημήτριος 
Παπαδημητρίου, Αντώνιος 
Μπουγιούρης (Ν.Ο.Π.Φ.), 
Πάτροκλος – Θεόδωρος 
Τσαραμύρσης, Αναστάσιος Παναγιωτίδης, 
Λεωνίδας Αλυγιζάκης (Ι.Ο.Π.), Αιμιλιανός 
Μόνος (Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ.), Μάριος Καραδήμας 
(Σ.Ε.Α.Ν.Α.Τ.Κ.). 

Στα Radial πρωταγωνίστρια ήταν, όπως ανα-
μενόταν, η Βασιλεία Καραχάλιου και, μάλιστα, 
με πρωτιές. Διεξήχθησαν εννέα κούρσες. 
Πήραν μέρος 23 σκάφη. Τα αποτελέσματα: 1. 
Β. Καραχάλιου 8β. Ι.Ο.Π., 2. Α. Φακίδη 18β. 
Ν.Ο.Β., 3. Α. Ρέκκα 38β. Ν.Ο.Π.Φ. Η εθνική 
ομάδα θα αποτελείται από τις: Βασιλεία 
Καραχάλιου, Αθανασία Φακίδη, Ναταλία 
Ταμβακίδου (Ν.Ο.Θ.), Αμαλία Προβελεγ-
γίου (Ν.Ο. Δελφινάριο), Ανδριάνα Χιλίου 
(Ν.Α.Ο. Μάτι). 

Στα RSX με πανί 9,5 αγωνίστηκαν πέντε 
σκάφη, και έγιναν 11 ιστιοδρομίες. Ο Βύρων 
Κοκκαλάνης ήταν ο πρωταγωνιστής, αλλά 
πολύ καλά δείγματα άφησε και ο νεαρός 
πρωταθλητής Αλέξανδρος Καλπογιαννάκης. 
Τα αποτελέσματα: 1. Β. Κοκκαλάνης 10β. 
Ν.Α.Ο. Β. Β., 2. Α. Καλπογιαννάκης 19β. 
Ν.Ο.Β., 3. Κ. Τριανταφύλλου 31β. Ν.Α.Ο. 
Κέκρωψ Αγίας Μαρίνας Κορωπίου. Έντεκα 
κούρσες διεξήχθησαν και στα RSX με πανί 
8,5. Έτρεξαν οκτώ σκάφη. Τα αποτελέσματα: 
1. Λ. Τσορτανίδης 10β. Ν.Ο. Ανδρου, 2. Χ. 
Κόγιας 29β. Ν.Α.Ο. Β. Β., 3. Ι. Καρβουνιά-
ρης 33β. Ν.Α.Ο. Β. Β. Η εθνική ομάδα των 
ανδρών θα αποτελείται από τους Βύρωνα 
Κοκκαλάνη, Αλέξανδρο Καλπογιαννάκη, 
Λεωνίδα Τσορτανίδη. 

Μόνο τέσσερις ιστιοδρομίες πραγματοποι-
ήθηκαν στα 49άρια, όπου έτρεξαν επτά 
σκάφη. Τα αποτελέσματα: 1. Π. Καμπου-
ρίδης – Σ. Νούτσος 15β. Ν.Ο.Ε./Ο.Σ.Φ.Π., 
2. Σ. Σωτηρίου – Α. Παναγιωτίδης 15β. 
Ι.Ο.Π./Ν.Ο.Β., 3. Γ. Βάσιλας – Α. Δρούγκας 
31β. Ν.Ο.Ε./Ν.Ο.Π.Φ. Οι Παναγιώτης Κα-
μπουρίδης – Στέλιος Νούτσος αποτελούν 
την εθνική ομάδα. 

Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: αρχείο ΙΚ / Νίκος Αλευρομύτης

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Σώζει Ζωές!
• ∆ορυφορική επικοινωνία σε 
   παγκόσμια κάλυψη μέσω των 
   δορυφόρων IRIDIUM. 
• Άμεση αποστολή SOS,
   Αμφίδρομη ανταλλαγή γραπτών 
   μηνυμάτων και πληροφοριών 
   πλοήγησης.
• Φορητό, με διάρκεια 50 ωρών 
   λειτουργίας
• Απόλυτα στεγανό    

+ GPS
MODEL MT603

Plb/ Personal

125mm

65mm 25mm

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ AIS 

Για την Ασφάλεια Πληρώματος και επιβατών 
σε περίπτωση που πέσουν στην θάλασσα. 

• Αυτόματη & χειροκίνητη ενεργοποίηση. 

• Άμεση αποστολή σήματος και λήψη 

   στην Οθόνη AIS ή Πλόττερ του σκάφους.

• Λήψη σήματος και από παραπλέοντα.

• Μεγιστοποίηση και αμεσότητα ΔΙΑΣΩΣΗΣ.

• Ελαφρύ και ευκολοφόρετο.

• Καθαρό και δυνατό σήμα. 

• Ενσωματωμένο GPS.     

 

ΑΛΙΜΟΣ: Λ.ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 10, TK 174 55
ΤΗΛ.: 210 9858241, ΦΑΞ: 210 9847401
e-mail: info@skordilis.gr 

ΚΕΡΚΥΡΑ: ΣΠΥΡΟΥ  ΜΟΥΡΙΚΗ  1, ΤΚ 491 00
TΗΛ.: 2661 024718
e-mail: corfu@skordilis.gr 

Commited to Excellence

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ  EPIRB KAI PLB  
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ GPS
• Ακρίβεια  Στίγματος ~_ 100 μέτρα.
• Με ενεργοποίηση ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ SOS  στο κέντρο ερευνών. 
EPIRB     
• Χρήση αποκλειστικά ΘΑΛΑΣΣΑ.

PLB  (Φορητό -Ατομική χρήση) :
        • ΞΗΡΑ - Ορειβασία - Extreme Sports - Off Road - κλπ.
        • ΑΕΡΑ - Αεραθλητισμός–Παραπέντε - κλπ.
        • ΘΑΛΑΣΣΑ - Ατομικό EPIRB για πληρώματα - Θαλάσσια  Σπορ κλπ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ
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ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Σώζει Ζωές!
• ∆ορυφορική επικοινωνία σε 
   παγκόσμια κάλυψη μέσω των 
   δορυφόρων IRIDIUM. 
• Άμεση αποστολή SOS,
   Αμφίδρομη ανταλλαγή γραπτών 
   μηνυμάτων και πληροφοριών 
   πλοήγησης.
• Φορητό, με διάρκεια 50 ωρών 
   λειτουργίας
• Απόλυτα στεγανό    

+ GPS
MODEL MT603

Plb/ Personal

125mm

65mm 25mm

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ AIS 

Για την Ασφάλεια Πληρώματος και επιβατών 
σε περίπτωση που πέσουν στην θάλασσα. 

• Αυτόματη & χειροκίνητη ενεργοποίηση. 

• Άμεση αποστολή σήματος και λήψη 

   στην Οθόνη AIS ή Πλόττερ του σκάφους.

• Λήψη σήματος και από παραπλέοντα.

• Μεγιστοποίηση και αμεσότητα ΔΙΑΣΩΣΗΣ.

• Ελαφρύ και ευκολοφόρετο.

• Καθαρό και δυνατό σήμα. 

• Ενσωματωμένο GPS.     

 

ΑΛΙΜΟΣ: Λ.ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 10, TK 174 55
ΤΗΛ.: 210 9858241, ΦΑΞ: 210 9847401
e-mail: info@skordilis.gr 

ΚΕΡΚΥΡΑ: ΣΠΥΡΟΥ  ΜΟΥΡΙΚΗ  1, ΤΚ 491 00
TΗΛ.: 2661 024718
e-mail: corfu@skordilis.gr 

Commited to Excellence

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ  EPIRB KAI PLB  
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ GPS
• Ακρίβεια  Στίγματος ~_ 100 μέτρα.
• Με ενεργοποίηση ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ SOS  στο κέντρο ερευνών. 
EPIRB     
• Χρήση αποκλειστικά ΘΑΛΑΣΣΑ.

PLB  (Φορητό -Ατομική χρήση) :
        • ΞΗΡΑ - Ορειβασία - Extreme Sports - Off Road - κλπ.
        • ΑΕΡΑ - Αεραθλητισμός–Παραπέντε - κλπ.
        • ΘΑΛΑΣΣΑ - Ατομικό EPIRB για πληρώματα - Θαλάσσια  Σπορ κλπ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ
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Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: αρχείο ΠΟΙΑΘ / Νίκος Αλευρομύτης

Οι "καπετάνισσες" του Ράλλυ Αιγαίου

άρθρο

Το "Ράλλυ Αιγαίου" γράφει τη 
δική του ιστορία στους αγώνες 
ανοικτής θάλασσας για περισ-
σότερο από μισό αιώνα. Στα 
πληρώματα του έχουν βρεθεί 
ολυμπιονίκες, εστεμμένοι, επι-
χειρηματίες, καλλιτέχνες. Ανά-
μεσα σε αυτούς υπάρχουν και οι 
"καπετάνισσες" του Αιγαίου. Οι 
γυναίκες, αφανείς ηρωίδες σε κά-
ποιες περιπτώσεις, παίρνουν μέρος 
στη διοργάνωση και διεκδικούν μία 
καλή θέση με το ίδιο πάθος που το 
κάνουν και οι άνδρες συνάδελφοί 
τους. Πολλές φορές είναι αυτές 
που κρατάνε το πλήρωμα ενωμένο 
και σε κάποιες περιπτώσεις γίνο-
νται και οι... μητέρες του λόχου. 

Ο τίτλος της "καπετάνισσας του Αιγαίου" 
ανήκει στη Νέλι Μπόνα. Στο πλευρό του 
συζύγου της Στέλιου Μπόνα έχει γράψει 
χιλιάδες μίλια στο βιογραφικό της και οι φή-
μες λένε ότι γνωρίζει κάθε... βίδα του "Alter 
Ego" όπως την ξέρει και ο έμπειρος πρωτα-
θλητής. «Από το 1982 ασχολούμαι με την 
ιστιοπλοΐα. Βέβαια, τα πολλά μίλια έγιναν 
από το 2000 και έπειτα μαζί με τον Στέλιο. 
Για εμένα η ιστιοπλοΐα σημαίνει ελευθερία. 
Μία ελευθερία όμως με... κόστος. Κάπου 
θα το 'πληρώσεις'. Ήταν προσωπική μου 
επιλογή να ασχοληθώ με αυτό. Αυτό που 
παίρνω από την ιστιοπλοΐα δε μπορώ να 
το εκφράσω με λόγια. Το νιώθω μέσα 
στην ψυχή μου. Όταν ταξιδεύεις εξαρτάσαι 
από τις δυνάμεις σου και από τις επιλογές 
σου. Είναι σαν καθρέπτης της πραγματικής 
ζωής», δήλωσε στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" η κ. 
Μπόνα και όταν τη ρωτήσαμε να μας μιλήσει 
για την αγωνιστική ιστιοπλοΐα, απάντησε: 
«Η αγωνιστική ιστιοπλοΐα αποτελεί μία 

πρόκληση με τον εαυτό σου. Στην ανοικτή 
θάλασσα όπου τα σκάφη είναι πολυμορφι-
κά δεν έχεις αντιπάλους να κερδίσεις. Τα 
δικά σου όρια πρέπει να ξεπεράσεις. Όρια 
σε όλους τους τομείς: σε ναυτοσύνη, σε 
γνώσεις, σε τεχνική, σε αντοχή κλπ.»

Τα τελευταία χρόνια, δίπλα από τον κ. Μπό-
να, η Νέλλυ έχει βρεθεί σε όλα τα Ράλλυ 
Αιγαίου. Οι αναμνήσεις πολλές. «Θυμάμαι 
πολύ ωραίες και πολύ δύσκολες στιγμές. 
Το 2012 που πήγαμε στα Χανιά δεν είχε 
αέρα αλλά είχε πολύ κύμα. Είχαμε νέα 
παιδιά στο σκάφος και δε θα ξεχάσω τη 
χαρά τους που το «πάλεψαν» και είχαμε 
νίκες. Μία χρονιά έξω από την Κύθνο το 
πλήρωμα πεινούσε. Έφτιαξα μακαρονάδες 
και επειδή υπήρχε γκρίνια την επόμενη 
χρονιά ο καπετάνιος έβγαλε τις κατσαρόλες 
από το σκάφος. Θυμάμαι αγώνες με εννέα 
μποφόρ που όλοι έφταναν στα όριά τους 
και έλεγαν ότι δε θα το ξανακάνουν. Όταν 
όμως έφταναν στη στεριά ρωτούσαν πότε 
θα διοργανωθεί το επόμενο. Αυτή είναι και 
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η γοητεία του αγώνα».

Η επόμενη ερώτηση που κάναμε στην κ. 
Μπόνα ήταν για τις δυσκολίες που μπορεί να 
αντιμετωπίσει μια γυναίκα στην ιστιοπλοΐα. 
«Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες αλλά οι 
γυναίκες τις διαχειρίζονται. Μέσα σε όλα 
τα άλλα η γυναίκα από τη φύση της θέλει 
να φροντίζει. Οπότε αυτό από μόνο του 
αποτελεί έναν βασικό ρόλο. Σε ότι αφορά 
τον συναγωνισμό είμαστε ανταγωνιστικές 
αλλά δεν το δείχνουμε. Το διαχειριζόμαστε 

πιο καλά. Εξάλλου δεν ξεχνάω τι μου είχε 
πει κάποια στιγμή ο παλαιός πρόεδρος της 
ISAF, o Κάρλο Κροσέ. Μου είχε πει ότι η 
ιστιοπλοΐα ταιριάζει στις γυναίκες. Ο πατέ-
ρας του Κάρλο, ο Μπέπε είχε πάρει μέρος, 
όπως και ο Στέλιος, στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες στη Μελβούρνη». 

Το όνομά της Ρούλας Γαλάνη είναι συνυφα-
σμένο με την ανοικτή θάλασσα και την ιστιο-
πλοΐα. Πολλά μίλια, πολλές εμπειρίες, μεγάλη 
αγάπη για το υγρό στοιχείο. «Ξεκίνησα από 
το σερφ, πέρασα και σε άλλες κατηγορίες 
και κατέληξα στην ανοικτή θάλασσα και στο 
match race. Μετά τις σπουδές μου ασχολή-
θηκα με την ανοικτή θάλασσα. Μου άρεσε 
η ομαδικότητα, και ο συντονισμός ανάμεσα 
στα μέλη του πληρώματος. Στην ανοικτή 
θάλασσα εκτός από τους τεχνικούς αγώνες, 
τα όρτσα πρίμα, οι offshore διαδρομές 
περιέχουν τη ναυτοσύνη, και την αντοχή 

στη θάλασσα», μας λέει και όταν τη ρωτάμε 
να μας χαρακτηρίσει το Ράλλυ Αιγαίου, απα-
ντάει αυθόρμητα: «Ο χαρακτηριστικότερος 
αγώνας ανοικτής θάλασσας στην Ελλάδα». 

Πολλές οι διοργανώσεις του Ράλλυ Αιγαίου για 
τη Ρούλα Γαλάνη και πολλές οι ωραίες στιγμές. 
Της ζητάμε να γυρίσει το ρολόι του χρόνου 
πίσω και να θυμηθεί κάποιες από αυτές. 

«Επειδή τρέχω από μικρή θυμάμαι τα παλιά 
Ράλλυ Αιγαίου όπου όλα τα μπράτσα είχαν 
νύχτα. Τότε τρέχαμε με ένα 30άρι. Όταν 
φτάναμε στο λιμάνι, πήγαινα σε ένα 40άρι 
που έδενε δίπλα μας και ξάπλωνα στο δικό 
του κατάστρωμα για να ξεκουραστώ. Παρό-
λο που η διαφορά δεν ήταν μεγάλη, ακόμα 
και η τόσο μικρή με έκανε να νιώθω σα να 
ξαπλώνω σε ένα... κρουαζιερόπλοιο. Το 
λέω σήμερα και δε μπορούν να το καταλά-
βουν. Έχω τρέξει πολλά χρόνια με το "Βάνα 
- Βιολέτα" και τώρα τελευταία τρέχουμε ως 
ομάδα με τον Γιάννη Απειρανθίτη».

Η έμπειρη ιστιοπλόος πιστεύει ότι τα τελευταία 
χρόνια έχει καθιερωθεί η θέση της γυναίκας 
στην ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης. «Μπορεί 
να υπάρχει ανισότητα σε ότι αφορά τη δύνα-
μη αλλά σε ότι αφορά το μυαλό δεν υπάρχει 
καμία διαφορά. Οι επιτυχίες που φέρνουν οι 
γυναίκες στο άθλημα, το αποδεικνύουν. Τα 
τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί η θέση της 
γυναίκας πάνω στο σκάφος. Παλαιότερα τη 
θεωρούσαν κάτι σαν... διακοσμητικό». 



42 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

«Η ιστιοπλοΐα είναι μία... 
χορογραφία»

Τη δική της θέση σε ένα αυστηρά αγωνιστικό 
σκάφος έχει κερδίσει η Φλωρεντία Κουλα-
μπά. Με την αγωνιστικότητά της τα τελευταία 
χρόνια αποτελεί σταθερό μέλος στα πληρώ-
ματα του "Αριστοφανή" και του "Bullet - 
Encode". «Στην ιστιοπλοΐα συνυπάρχουν οι 
αρχές της ναυτοσύνης, της ομαδικότητας, 
του ελεύθερου πνεύματος, της συγκέ-
ντρωσης στον στόχο, και της υπέρβασης 
των ορίων σου. Αυτό που με συναρπάζει 
είναι ότι πάνω στο σκάφος λειτουργούμε 
σαν μία χορογραφία. Ο ένας συμπληρώνει 
τον άλλον. Δεν είναι κανένας μόνος του. 
Πρέπει να συντονιστεί με τους άλλους για 
να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα», μας 
λέει η χημικός στο επάγγελμα, η οποία άρχισε 

ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης το 2009. 
Όταν την ρωτάμε να θυμηθεί κάποια δύσκολη 
στιγμή από αυτές που έχει ζήσει εν πλω, μας 
είπε: «Θυμάμαι ότι αγωνιζόμασταν με το 
"Αριστοφανή" σε ένα Ράλλυ Αιγαίου και 
ανάμεσα στη Σύρο και την Πάτμο χάσαμε 
το τιμόνι. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας. 
Κάθε αγώνας στο Ράλλυ Αιγαίου είναι 
ιδιαίτερος. Η διοργάνωση λειτουργεί σαν 
μία μεγάλη παρέα. Μέσα από τους αγώνες 
έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε πανέ-
μορφα νησιά».

Η Φλωρεντία Κουλαμπά έχει βρει τον ρόλο 
της στις ομάδες με τις οποίες αγωνίζεται. 
«Μία μικρόσωμη γυναίκα μπορεί να κάνει 
κινήσεις πάνω σε ένα σκάφος, τις οποίες 
δε μπορεί αν κάνει ένας μεγαλόσωμος 
άνδρας. Μπορεί να κατεβαίνει συχνά κάτω 
χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία του 
σκάφους, χωράει σε στενά σημεία κλπ. 
Επίσης, οι γυναίκες λόγω γονιδίων είμαστε 
πιο μεθοδικές και πιο οργανωτικές από 
τους άνδρες».

Η Ελένη Τζένη τα τελευταία χρόνια τρέχει με 
το "iSail". Ασχολείται με την ιστιοπλοΐα περισ-
σότερα από δέκα χρόνια. Έμαθε ιστιοπλοΐα στη 
Χαλκίδα και επειδή ήθελε να παίρνει μέρος σε 
αγώνες κλπ έγινε... ιστιοπλοϊκός μετανάστης. 
«Για εμένα η ιστιοπλοΐα αποτελεί τρόπο 
ζωής. Αφήνεις όλες τις έννοιες στη στεριά. 
Στην ανοικτή θάλασσα υπάρχει το στοιχείο 
της καλής συνεργασίας, κάτι που είναι πολύ 
όμορφο. Δε θα ξεχάσω έναν αγώνα που είχε 
διοργανώσει ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστι-
οπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης τον "Magna 
Grecia". Ήταν δύσκολα γιατί συναντήσαμε 
κακές καιρικές συνθήκες αλλά στο τέλος 
αυτό που σου μένει είναι οι ωραίες στιγ-
μές. Επίσης, θυμάμαι και έναν αγώνα του 
Ράλλυ Αιγάιου. Φύγαμε από το Φάληρο με 
προορισμό τα Χανιά. Η διαδρομή ήταν 150 
μίλια. Είχε άπνοιες και πολύ ταλαιπωρία. 
Κάναμε 38 ώρες για να φτάσουμε», μας είπε 
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η ιστιοπλόος και όταν τη ρωτήσαμε εάν μία γυ-
ναίκα μπορεί να αντεπεξέλθει σε ένα δύσκολο 
αγώνα, απάντησε χωρίς δισταγμό: «Φυσικά 
και μπορεί να αντεπεξέλθει. Ανάλογα με 
την εμπειρία και το σωματότυπό της θα βρει 
το σημείο όπου μπορεί να προσφέρει. Δεν 
υπάρχει καμία διαφορά με τους άνδρες. 
Είναι θέμα τεχνικής». 

Φανατική ιστιοπλόος είναι και η Αγγελική 
Κούρτελη, που αγωνίζεται με το "Αφροδίτη 
Solaris". Από το 2011 δίνει το 'παρών' στις 
μεγάλες ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις της Ελλά-
δος και το καλοκαίρι αποτελεί την αγαπημένη 

της εποχή. «Από παιδί μου άρεσε η θάλασσα. 
Είμαι και κολυμβήτρια. Το ότι η ιστιοπλοΐα 
συνδυάζει την θάλασσα, την επικοινωνία με 
τον κόσμο, την προσήλωση σε ένα στόχο, 
όλα αυτά μαζί αποτελούν ένα κράμα που 
με μαγεύει. Στο δικό μας πλήρωμα είμα-
στε τρία βασικά μέλη και τους υπόλοιπους 
ιστιοπλόους, σε κάθε αγώνα, τους γνωρί-
ζουμε ουσιαστικά πάνω στο σκάφος. Ακόμα 
και αυτό έχει τη δικιά του γοητεία. Όταν 
δένουμε ύστερα από μία ιστιοδρομία νιώ-
θουμε κουρασμένοι. Ακριβώς μετά όμως 
είμαστε έτοιμοι να ξαναφύγουμε πάλι», μας 
είπε, και πρόσθεσε: «Είναι ωραία όταν με 
τις εναλλαγές του καιρού προσπαθούμε να 

κάνουμε το καλύτερο δυνατό για το σκάφος. 
Μεγάλη σημασία δίνουμε στην επικοινωνία 
με τα νέα μέλη του πληρώματος. Σε κάθε 
μπράτσο χτίζονται οι σχέσεις. Για εμάς δεν 
είναι σκοπός η καλή θέση. Πρώτα θέλουμε 
να απολαύσουμε τη συμμετοχή μας και να 
δώσουμε το καλύτερο από αυτά που μπο-
ρούμε. Φυσικά, η επιβράβευση είναι καλή, 
αλλά δεν αποτελεί αυτοσκοπό».

Η Αγγλική Κουρτέλη έχει στο σκάφος τον τίτ-
λο της "μαμάς του λόχου". «Από το 2011 
που ξεκίνησα με έχουν χαρακτηρίσει έτσι. 
Εγώ ασχολούμαι με τα ψώνια κλπ. Θεω-
ρείται πάντα δεδομένο. Μου έχουν δώσει 
αυτό τον ρόλο». 
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Συνέντευξη στον: Ιάσωνα Δημητρακόπουλο
Φωτογραφίες: Σταύρος Μπουγιούρης 

Special Olympics του Abu Dhabi
Έλληνες αθλητές, εθελοντές στους

συνέντευξη

Την περίοδο από 14 έως 21 του 
περασμένου Μαρτίου διεξή-
χθησαν οι Παγκόσμιοι Αγώνες 
Special Olympics που συμπερι-
ελάμβαναν και το αγώνισμα της 
ιστιοπλοΐας. Έφηβοι αθλητές 
από όλον τον κόσμο παραβρέθη-
καν στο Abu Dhabi το πρωί της 
Πέμπτης 14/3 για την έναρξη της 
διοργάνωσης. Αθλητές από όλο 
τον κόσμο, μαζί τους και Έλλη-
νες νέοι παραβρέθηκαν εκεί για 
να προσφέρουν εθελοντικά στη 
διοργάνωση. Η ελληνική αποστολή 
ιδιαίτερα δυναμική, άφησε το στίγ-
μα της και σε άλλη μια σημαντική 
διοργάνωση. Είχαμε την ιδιαίτερη 
τιμή να μιλήσουμε με έναν Έλληνα 
αθλητή και εθελοντή της διοργά-
νωσης, τον Σταύρο Μπουγιούρη.

Σταύρο, θα ήθελα να μου πεις λίγα πράγ-
ματα για τη διοργάνωση και γιατί πιστεύεις 
ότι ξεχωρίζει: 

Αρχικά θα ήθελα να πω ότι η συγκεκριμένη 
διοργάνωση είναι μια από τις πιο καλοστημέ-
νες και προσεγμένες διοργανώσεις που έχω 
βρεθεί ποτέ λόγω της περίπτωσης αυτής. Η 
συγκεκριμένη χώρα είχε όλες τις προδιαγρα-
φές και τα εφόδια ώστε να το πετύχει αφού 
ξεχώρισε σε πολλούς τομείς. Θα τη θεωρούσα 
ξεχωριστή διότι είναι μια απόδειξη πως αυτά τα 
παιδιά έχουν τις δυνατότητες να προσφέρουν 
στον αθλητισμό που είναι πολύ βασικό και υπό 
άλλες συνθήκες θα ένιωθαν περιθωριοποιη-
μένα από την υπόλοιπη κοινωνία.

Γιατί πιστεύεις πως είναι σημαντικό νέοι 
άνθρωποι να προσφέρουν εθελοντικό 
έργο στον χώρο του αθλητισμού;

Προσωπικά πιστεύω πως είναι σημαντι-
κό αθλητές της ηλικίας μας να αξιοποιούν 
δημιουργικά και εθελοντικά τον ελεύθερο 
τους χρόνο προσφέροντας στον συνάνθρω-
πο, βλέποντας έναν διαφορετικό κόσμο με 

περισσότερες δυσκολίες γίνεσαι καλύτερος 
άνθρωπος. Επίσης, νιώθεις ικανοποίηση για 
τη συμβολή σου στην επίτευξη των στόχων 
αυτών των παιδιών καθώς τα βλέπεις να 
ξεπερνούν τον εαυτό τους και συνειδητοποιείς 
ότι ο αθλητισμός και το πάθος για κάτι ενώνει 
τους ανθρώπους παρά τις νοητικές, ψυχικές 
και πνευματικές ικανότητες.  

Πως είναι να συνεργάζεσαι με διαφορε-
τικούς αθλητές που μοιράζεστε το ίδιο 
πάθος για το άθλημα. Πως νιώθεις όταν 
βλέπεις άτομα με σωματικά όχι τις ίδιες 
ικανότητες με σένα να κατακτούν πολύ 
ψηλούς στόχους στη θάλασσα;

Το συγκεκριμένο έργο είναι πολύ δύσκολο. 
Απαιτεί τεράστια επιμονή, υπομονή, θάρρος 
κατανόηση αλλά πάνω από όλα αγάπη για τον 
συνάνθρωπο και το διαφορετικό. Είναι μια 
απίστευτη εμπειρία που σε κάνει να συνειδητο-
ποιείς, τη δύναμη και το κουράγιο που κρύβει 
κάθε άνθρωπος μέσα του και πόσο σημαντικό 
είναι για αυτούς η στήριξη του περιβάλλοντός 
τους. Οι δυσκολίες που υπάρχουν είναι το 
πως θα καταφέρεις να επικοινωνήσεις και να 
καθοδηγήσεις τα παιδιά και να τους δείξεις 
πραγματικά τι μπορούν να καταφέρουν και 
πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν. Στο τέλος 
της μέρας όταν βλέπεις το χαμόγελό τους ξε-
χνάς όλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια και δεν 
μπορείς πάρα να χαρείς μαζί τους.

Σε μια διοργάνωση τέτοιας δυναμικής, 
σε ποιά κομμάτια απαιτείται περισσότερη 
βοήθεια από εσάς τους εθελοντές;

Λοιπόν, αρχικά πιστεύω πως ειδικά το δικό 
μας άθλημα έχει περισσότερες δυσκολίες 
από τα υπόλοιπα, ακριβώς γιατί δεν είχαν όλα 
τα αθλήματα βοήθεια από εθελοντές. Αυτό 
δείχνει τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμε-
τωπίσουν ενωμένοι αφού εκτός από τους 
αντιπάλους είναι και οι καιρικές συνθήκες που 
μπορεί να φέρουν σε κίνδυνο αυτά τα παιδιά, 
έτσι η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη. Ο ρόλος μας 
είναι να συμβουλεύουμε τα παιδιά στο κομμάτι 
της τακτικής που είναι το πιο βασικό. Εμείς δεν 
είμαστε οι καπετάνιοι του σκάφους οπότε τα 
παιδιά είναι υπεύθυνα για τη σωστή πορεία 
πάντα με δικές μας συμβουλές και προτροπές 
κάνοντας λιγάκι πιο εύκολο το έργο τους.

Ο Σταύρος Μπουγιούρης είναι 
αθλητής ιστιοπλοΐας στον Ν.Ο.Κα-
λαμακίου. Ξεκίνησε στα πέντε του 
χρόνια κατακτώντας μέχρι σήμερα 
πολλά πρωταθλήματα σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει προπονηθεί 
από μεγάλους και γνωστούς προπονη-
τές του χώρου και έχει διακριθεί σε 
Optimist και Laser.

ΛΙΓΑ ΛΟΓ ΙΑ Γ ΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΥ ΡΟ 
ΜΠΟΥ Γ ΙΟΥ ΡΗ:
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Τι πιστεύεις πως κερδίζει ένας άνθρωπος 
προσφέροντας εθελοντικά σε παιδιά με 
συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, πως είναι η 
συναναστροφή με αυτά τα παιδιά;

Εκτός το ότι είναι μια εμπειρία που λίγοι έχουν 
την ευκαιρία να ζήσουν, εμείς οι εθελοντές 
κερδίζουμε την αγάπη των παιδιών αυτών αφού 
δένονται με μας με αποτέλεσμά να πετύχουν 
τους στόχους τους. Ακόμα, κερδίζουμε την 
προσωπική ικανοποίηση ο καθένας ξεχωριστά 
ξεπερνώντας τις δικές μας δυσκολίες να συνερ-
γαστούμε με διαφορετικούς ανθρώπους με πολύ 
περιορισμένες ικανότητες αφού είναι αρκετά 
δύσκολο να καταλάβει κανείς πως κάποια πολύ 
απλά πράγματα για εμάς είναι πολύ δύσκολα για 
αυτούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σε ολοκλη-
ρώνει σαν προσωπικότητα που μετράει πολύ στη 

ζωή σου και στην επαγγελματική σου πορεία. 

Πως ένιωσες όταν ταξίδευες με το πλήρωμα 
σου στη θάλασσα; Πως θα περιέγραφες τη 
σχέση που χτίζεις σαν εθελοντής-αθλητής; 

Ένιωθα τρομερή υπευθυνότητα, αγωνία, υπερη-
φάνεια και οι σχέσεις εξελίσσονται σε αδελφικές. 
Μάθαμε ο ένας να στηρίζει τον άλλον, να παίρνει 
δύναμη ο ένας από  τον άλλον και να μαθαίνουμε 
από τα λάθη μας αποδεχόμενοι το διαφορετικό. 
Η προσαρμογή αρχικά είναι δύσκολη αλλά σιγά 
σιγά με υπομονή γίνονται όλα πιο εύκολα.

Θα ήθελα τώρα να μου πεις και περισσό-
τερες πληροφορίες για τον αγώνα, δηλαδή 
με τι σκάφη τρέχατε; Πως ήταν ο στίβος;

Στη συγκεκριμένη κατηγορία είχαμε τα σκάφη 

LASER Bahia, τα οποία αποτελούνται από 
φλόκο και μαΐστρα και χρειάζονται δύο άτομα. 
Τη θέση του πληρώματος τη χειριζόμαστε εμείς 
οι εθελοντές και καπετάνιοι είναι τα παιδιά. 

Η εκκίνηση είναι ίδια όπως σε όλες τις 
κατηγορίες της ιστιοπλοΐας με διαφορά ότι 
ο συγκεκριμένος στίβος τριγώνου είναι πιο 
μικρός. Οι αγώνες ξεκίνησαν 14 Μαρτίου 
ολοκληρώθηκαν στις 20 του ίδιου μήνα. Μέσα 
σε αυτή την περίοδο υπήρχαν τρείς μέρες 
ξεκούρασης. Κάθε αγωνιστική μέρα αποτελού-
νταν από τέσσερις κούρσες, δύο το πρωί και 
μετά ένα διάλειμμα για μεσημεριανό φαγητό 
και ξεκούραση και δύο το απόγευμα.

Τέλος θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και 
πάλι για τον χρόνο σου. Όμως για το τέλος 
θα ήθελα να μου πεις πως εσύ σαν αθλη-
τής μεγάλης δυναμικής για την Ελλάδα 
στην ιστιοπλοΐα και πολλαπλών διακρίσε-
ων πως θα περιέγραφες τη διοργάνωση 
αυτή, συναισθηματικά τι σου προκαλεί;

Στην αρχή πρέπει να παραδεχτώ ότι ήταν δύ-
σκολο για μένα να προσαρμοστώ σε αυτές τις 
συνθήκες. Σε μια εθνική αποστολή 90 ατόμων, 
αν υπολογίσεις πως οι εθελοντές και οι προ-
πονητές ήταν περίπου 15 άτομα, εγώ ένιωθα 
διαφορετικός από τους άλλους. Σιγά σιγά όμως 
αυτό άλλαξε με τη βοήθεια βέβαια των παιδιών 
αυτών που ήταν πολύ φιλικά προς εμάς. Πάντα 
χαμογελαστά, γεμάτα χαρά και υπερηφάνεια 
δίνοντας μας αγάπη και χαρά αν και μόλις είχα-
με γνωριστεί μαζί τους. Η πραγματική χαρά για 
μένα δεν ήταν το μετάλλιο αλλά το χαμόγελο 
και η ευτυχία όλων των παιδιών όταν ήρθε το 
τέλος των αγώνων ήταν πραγματική επιτυχία 
για εμάς που βοηθήσαμε στη διεξαγωγή και την 
επιτυχία τους. Προσωπικά θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω τους προπονητές Τζώρτζη Κεφαλλονίτη 
και Κώστα Ασβεστάρη για τη στήριξή τους και 
τη μοναδική αυτή εμπειρία.
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κωπηλασία

Έλαμψαν οι μεταλλιούχοι του 2018 και ο ΝΟΘ
Στο σχεδόν κατάμεστο αμφιθέατρο 
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επι-
τροπής στο Μαρούσι η Ελληνική 
Κωπηλατική Ομοσπονδία τηρώ-
ντας την παράδοση των τελευταίων 
ετών τίμησε στις 6 Φβρουαρίου 
τους αθλητές και τις αθλήτριες 
που διακρίθηκαν με τα χρώματα 
των εθνικών ομάδων τη χρονιά 
που πέρασε, το 2018.

Γονείς, φίλοι, συγγενείς και σημαντικές 
προσωπικότητες του αθλητισμού και όχι μόνο, 
τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση. 
Ανάμεσά τους ο πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύ-
ρος Καπράλος, o Ά Αντιπρόεδρος Στέλιος 
Αγγελούδης, ο Γενικός Γραμματέας Μανώλης 
Κολυμπάδης, ο ταμίας Αντώνης Νικολό-
πουλος, ο αναπληρωτής ταμίας Αριστείδης 
Αδαμόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της 
ΔΕΜΑ Ιάκωβος Φιλιππούσης, o αρχηγός της 
αποστολής της ολυμπιακής ομάδας στο Τόκιο 
το 2020 και μέλος της Ολομέλειας Μιχάλης 
Φυσετζίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατί-
ας Γιώργος Κουμουτσάκος, ολυμπιονίκες της 
Κωπηλασίας πρόεδροι σωματείων, ο επίτιμος 
πρόεδρος της ΕΚΟΦΝΣ Γιώργος Σφέτσιος, 
στην πλειοψηφία τους τα μέλη του ΔΣ της Ομο-

σπονδίας και αρκετοί εκπρόσωποι του Τύπου .

Την πρώτη βράβευση στο πιο πετυχημένο δί-
δυμο της περσινής χρονιάς αυτό των Χριστίνα 
Μπούρμπου - Μαρία Κυρίδου που κατέ-
κτησαν τέσσερα χρυσά μετάλλια έκανε ο 
Σπύρος Καπράλος που αμέσως μετά μιλώντας 
από τα μικρόφωνα αποκάλυψε ότι η Ολομέλεια 
της ΕΟΕ έλαβε την απόφαση να ενισχύσει την 
ΕΚΟΦΝΣ με 80.000 ευρώ από τα κονδύλια 
των χορηγών της για την αγορά σκαφών ενό-
ψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Συνολικά βραβεύτηκαν οι αθλητές και οι 

αθλήτριες που πήραν μέρος στις εννέα 
διοργανώσεις του 2018 στις οκτώ εκ των 
οποίων κατέκτησαν 37 μετάλλια από τα 
οποία 19 χρυσά 12 ασημένια και 6 χάλκινα.

Απονεμήθηκαν επίσης τα κύπελλα του πολυ-
νίκη και πρωταθλητή της χρονιάς ΝΟΘ που 
παρέλαβε ο πρόεδρός του Άκης Τσαλίκης 
ενώ σε συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαι-
ρα τιμήθηκε για την πολυετή προσφορά 
του στο άθλημα ο πρώην διαιτητής Μάκης 
Κασάμπαλης.

Επίκεντρο του κωπηλατικού κόσμου ο Σχινιάς με αφορμή την  
1η Προπονητική Ακαδημία

Με τις καλύτερες εντυπώσεις και 
τα μπλοκ σημειώσεων τους γεμάτα 
χρήσιμες πληροφορίες και μελέτες 
αποχώρησαν από τον Σχινιά οι 34 
προπονητές και προπονήτριες 
από όλο τον κόσμο που συμμετεί-
χαν στην Προπονητική Ακαδημία 
που διοργάνωσε η FISA και φιλοξέ-
νησε η Ελλάδα.

Για πέντε μέρες από 25/2 έως 2/3 διακεκριμέ-
νοι επιστήμονες και καταξιωμένοι προπονητές 

έδωσαν τις γνώσεις τους στους συμμετέχο-
ντες προπονητές που συμμετείχαν σε αυτή 
την πρώτη ακαδημία, που 
διοργανώθηκε και πάλι μετά 
από σχεδόν 20 χρόνια με την 
πρωτοβουλία του διευθυντή 
Προπονητικής της Παγκόσμι-
ας Ομοσπονδίας και τεχνικού 
συμβούλου της ΕΚΟΦΝΣ 
Τζιάνι Ποστιλιόνε.

Ανάμεσα στους 34 προνομι-
ούχους προπονητές και οι δυο 
Έλληνες ο πρώην ομοσπον-
διακός Χρόνης Βλασταρίδης 
και ο παγκόσμιος πρωταθλη-

τής και νυν προπονητής παράκτιας κωπηλασίας 
Νίκος Γκουντούλας. 
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Ο Σύλλογος Ελλήνων 
Ολυμπιονικών βράβευσε 
τους Έλληνες κωπηλάτες

Aξιολόγηση και υποστήριξη 10 μελών της εθνικής και  
προ ολυμπιακής ομάδας κωπηλασίας

Άρωμα κωπηλασίας είχε η τελετή κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών που πραγματοποιήθηκε τη 

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου στο μέγαρο του ΠΟΙΑΘ στο Μικρολί-
μανο. 

Μετά τη Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΟ πραγματοποιήθηκε 
η βράβευση των αθλητών που διακρίθηκαν τη περσινή χρονιά 
με έμφαση στο νέο αίμα. Ανάμεσα στα αθλήματα και η κωπηλα-
σία από την οποία βραβεύτηκαν οι: Χ.Μπούρμπου, Μ. Κυρίδου, 
Ι.Νόνη, Ε.Αγιώτη, Γ.Σχιζοδήμος, Π.Γκαϊδατζής, Χ.Στεργιάκας, 
Γ.Καλανδαρίδης, Σ.Ντούσκος, Θ.Εμμανουηλίδου, Ν.Νικολαϊδης, 

Α.Κυρίδου, Δ.Τσαμοπούλου, Σ.Καλέντζης. 

Στο γυμναστήριο του ολυμπια-
κού κωπηλατοδρόμιου Σχοινιά 
βρέθηκε η επιστημονική ομάδα 
του SPORTS EXCELLENCE 
(Τμήμα Αθλητικής Αριστείας 
–Sports Excellence της Ά Ορ-
θοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ) 
στις 12 Μαρτίου στα πλαίσια 
των προγραμμάτων συνεργασίας 
με την Ε.Ο.Ε και την Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. 
με στόχο την αξιολόγηση και 
υποστήριξη 10 μελών της 
εθνικής και προ ολυμπιακής 
ομάδας κωπηλασίας.

Πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από 
εξειδικευμένες ανθρωπομετρικές 
και εργομετρικές μετρήσεις ώστε να 
προσδιοριστούν σημαντικές παράμετροι 
της φυσικής κατάστασης των αθλητών 
και αθλητριών οι οποίοι ανταποκρίθηκαν 
με μεγάλη αποδοχή στις απαιτήσεις των 
δοκιμασιών.

Πιο συγκεκριμένα το πρωί το πρόγραμμα 
περιλάμβανε κλιμακούμενου φορτίου 
τεστ γαλακτικής καμπύλης (Step-Test) 
ώστε να εντοπιστούν τα δύο γαλακτικά κα-
τώφλια (LT1 & LT2) και να δημιουργηθούν 
οι προπονητικές ζώνες των αθλητών ενώ 

το απόγευμα πραγματοποιήθηκε δοκι-
μασία μέγιστης ισχύος 150μ και τεστ 
4 λεπτών μέγιστης προσπάθειας στο 
κωπηλατοεργόμετρο για τον προσδιορι-
σμό της μέγιστης ισχύος και πρόσληψης 
οξυγόνου.

Τα αποτελέσματα παραδόθηκαν άμε-
σα στον επικεφαλής προπονητή κ. 
Postiglione για τη διαμόρφωση του 

προγράμματος του ενόψει των διεθνών 
αγώνων που θα ακολουθήσουν τους προ-
σεχείς μήνες.

Το πρόγραμμα αποτελεί μία πρωτοβουλία 
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) 
και υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά 
του ΙΣΝ, από την ΑΜΚΕ "Αναγέννηση & 
Πρόοδος".
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Τα πρώτα τρια από τα οκτώ 
μερόνυχτα στον Ειρηνικό 
Ωκεανό -Ωκεανοπορεία από 
τον Παναμά ως τα νησιά 
Γκαλάπαγκος (900 νμ)

08° 56. 28’N 79° 33.43W 
Balboa Yacht Club, Panama

16 Μαΐου 2017
Το Φιλίζι έχει ήδη περάσει τη διώρυγα 
και βρισκόμαστε στην ακτή του Παναμά 
στον Ειρηνικό Ωκεανό. Δεμένοι σε ένα 
από τα ρεμέτζα του Balboa Yacht Club, με 
μεγαλειώδη θέα την Bridge of the Ameri-
cas, τη γέφυρα που ενώνει Βόρεια και Νότια 

Αμερική και τα αμέτρητα πλοία που πηγαίνουν 
κι έρχονται από το κανάλι, περνάμε ακόμα 
πέντε ημέρες πυρετωδών προετοιμασιών για 
το μακρύ ταξίδι στον μεγάλο ωκεανό. Έχουμε 
φορτώσει προμήθειες για μήνες. 

17.00 Αφήνουμε το άβολο Balboa με το 
μεγάλο κούνημα από την ασταμάτητη κίνηση 
των πλοίων και πηγαίνουμε στο κοντινό 
αγκυροβόλιο Las Brisas, όπου τα νερά είναι 
ήσυχα σαν λίμνη. Ρίχνουμε άγκυρα στα 8 
μέτρα βάθος, γνωρίζοντας ότι αυτή την ώρα 
βρισκόμαστε σε high tide, σε πλημμυρίδα. 
Μετά από περίπου 6 ώρες τα νερά θα 
κατέβουν και το βάθος θα γίνει 4 μέτρα! Μας 
φαίνεται εξαιρετικά παράξενο ότι ενώ δεν 
υπήρχε καθόλου παλίρροια στον Παναμά 

στην ακτή του Ατλαντικού, εδώ στον Ειρηνικό 
υπάρχει και μάλιστα τόσο μεγάλη. Όμως 
έτσι είναι, η παλίρροια εμφανίζεται πάντοτε 
στις ανατολικές ακτές των ωκεανών, ένα 
φαινόμενο που οφείλεται στην περιστροφή 
της Γης. 
Κοντά μας βρίσκεται αγκυροβολημένο το 
Utopia, το σκάφος του Marco, ενός 50χρονου 
Βραζιλιάνου πιλότου ελικοπτέρων, που 
ταξιδεύει με το ιστιοπλοϊκό του “single 
handed” δηλαδή μόνος, για να κάνει για 
δεύτερη φορά τον γύρο του κόσμου! Έχουμε 
κανονίσει να φάμε μαζί απόψε, εμείς θα του 
κάνουμε το τραπέζι με χωριάτικη σαλάτα 
με ελληνικό λάδι – είναι χορτοφάγος – και 
εκείνος θα μας φέρει ένα σπουδαίο δώρο, 
ένα ολοκαίνουργιο alternator (δυναμό) Hita-
chi για τη μηχανή του σκάφους που αγόρασε 

Ο Γιώργος και η Καρίνα με το  Φιλίζι, ένα ιστιοπλοϊκό 43 πόδια,  ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2014 από τη Γλυφάδα και μέσω 
Σικελίας, Σαρδηνίας και Βαλεαρίδων έφτασαν στο Γιβραλτάρ. Μετά συνέχισαν ως τα Κανάρια Νησιά και το Πράσινο Ακρωτήρι 
και από εκεί διέπλευσαν τον Ατλαντικό Ωκεανό φτάνοντας στα νησιά της Καραϊβικής. Στις αρχές του 2017 έκαναν το πέρασμα 
ως την Κολομβία, μετά πήγαν στα νησιά San Blas και τον Παναμά και διέσχισαν τη διώρυγα.  Συνέχισαν το ταξίδι τους στον 
Ειρηνικό Ωκεανό, με πρώτο προορισμό τα νησιά Galapagos και επόμενο  την Πολυνησία: τα νησιά Marquesas, τις ατόλες 
Tuamotus και τα Society Islands. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται με το Φιλίζι στην Ταϊτή και σύντομα θα συνεχίσουν δυτικά προς 
Cook islands, Tonga,  Fiji, Vanuatu και Αυστραλία. Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι το Ημερολόγιο Καταστρώματος s/y 
Filizi  από το πέρασμα Παναμάς – Γκαλάπαγκος. www.sailingfilizi.gr

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

Από τον Παναμά στα Γκαλαπάγκος
Συνεχίζοντας το ταξίδι τους στον γύρο του κόσμου, ο Γιώργος Χαράκογλου και η 
σύντροφός του Καρίνα μας χαρίζουν την περιγραφή του ταξιδιού τους.

ταξιδιωτικό
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μα δεν κάνει για τη μηχανή του. Μεγάλη τύχη.

18.00 Ο ήλιος δύει πάνω από τους 
ουρανοξύστες του Panama City, κάτω 
από βαριά σύννεφα. Τα γυάλινα κτίρια 
αντανακλούν τις χρυσές ακτίνες του ήλιου 
και το θέαμα είναι μεγαλειώδες. Η πόλη 
του Παναμά, είναι μια πόλη τεράστιων 
αντιθέσεων, όπου οι γειτονιές των 
πάμφτωχων βρίσκονται δίπλα -δίπλα με τις 
γειτονιές των πάμπλουτων. Με δυσκολία 
αφήνω τη συγκλονιστική θέα και μπαίνω 
μέσα να ετοιμάσω το δείπνο μας.

Τετάρτη 17 Μαΐου,
Las Brisas anchorage, Panama 

08.00 Ο Γιώργος μελετά ξανά τα grib 
files, το δελτίο καιρού που κατεβάσαμε με 
το δορυφορικό iridium Go. Σε λίγη ώρα 
αποπλέουμε για το νησί Pedro Gonzales, στο 
σύμπλεγμα νησιών Las Perlas, 40 ναυτικά 
μίλια μακριά. Εκεί θα ελέγξουμε αν τα ύφαλα 
του σκάφους είναι καθαρά, κι αν χρειαστεί θα 
τα καθαρίσουμε γιατί στα νησιά Γκαλάπαγκος 
είναι πολύ αυστηροί με το θέμα αυτό. Αν δεν 
είναι καθαρό το σκάφος, σε στέλνουν ξανά 
στον ωκεανό μαζί με δύτη να στο καθαρίσει 
και πληρώνεις και πολύ μεγάλο πρόστιμο. 
Πρέπει να καθαρίσουμε και την ίσαλο γραμμή 
που έχει ήδη βρωμίσει, είναι άλλωστε σχεδόν 
βυθισμένη κάτω από την επιφάνεια της 
θάλασσας αφού το Φιλιζάκι μας είναι τόσο 

βαρυφορτωμένο, πιο γεμάτο από ποτέ με 
προμήθειες και ανταλλακτικά. 

Το πέρασμα στα Γκαλάπαγκος έχουμε 
κανονίσει να το κάνουμε μαζί με το Freja, ένα 
δανέζικο racing cruiser του 1992, 43 πόδια. 
Πλήρωμά του μια οικογένεια, ένα ζευγάρι 
και τα τρία παιδιά τους. Γνωριστήκαμε στη 
Shelter Bay Marina του Παναμά και έχουμε 
κάνει καλή παρέα. Εκείνοι περιμένουν ένα 
ανταλλακτικό και ελπίζουμε να ξεκινήσουν 
αύριο για να έρθουν στα Las Perlas. 

«Από ότι βλέπω στο δελτίο, φαίνεται 
πως θα έχουμε ελαφρούς έως μέτριους 
ανέμους κόντρα, σε όλο το πέρασμα για τα 

Γκαλάπαγκος. Το Σάββατο και την Κυριακή 
αναμένονται πολλές βροχές, μα αυτό δεν με 
απασχολεί και πολύ. Η μεγάλη πιθανότητα 
καταιγίδων με κεραυνούς είναι που με 
προβληματίζει...», λέει ο καπετάνιος μου 
σκεπτικός.

09.00 Βιράρουμε την άγκυρα, 
αποχαιρετούμε τον Παναμά που μας 
φιλοξένησε για τρείς αξέχαστους μήνες και 
αποπλέουμε. Ο άνεμος είναι Ν-ΝΑ περίπου 9 
kts., η ημέρα ηλιόλουστη με λίγα σύννεφα. 

10.00 Βρέχει εδώ και κάμποση ώρα και 
φορώντας το εντελώς αδιάβροχο αδιάβροχο 
που αγόρασα στον Παναμά, κάθομαι μπροστά 
στην πλώρη και ελέγχω τη θάλασσα μπροστά 
μας. Παντού γύρω επιπλέουν σκουπίδια, 
από σακούλες, μπουκάλια, σαγιονάρες και 
κουβάδες ως τεράστιους, πολύ επικίνδυνους, 
κορμούς δένδρων. Αν χτυπήσει κάποιος 
τέτοιος την προπέλα μας, ζήτω που καήκαμε. 
Και δεν φαίνονται καθόλου εύκολα, οι άτιμοι, 
έτσι μισοβυθισμένοι που είναι στη θάλασσα. 

12.00 Είναι τόσο υπέροχο που ταξιδεύουμε 
ξανά, είμαστε και οι δυο σε μεγάλα κέφια 
και εγώ μέσα στην καλή χαρά, σκαρώνω 
καινούργιο τραγουδάκι

«Let’s sail west to the Pacific

To see new places, new horizons make new 
friends

Let’s sail west on board Filizi

Blow gentle wind don’t let this journey ever end»

με επική μουσική, ταιριαστή με τη διάθεση του 
πληρώματος. Βρισκόμαστε επιτέλους εδώ, 
στον Ειρηνικό Ωκεανό, πλέοντας στο ταξίδι 
των ονείρων μας. Κάναμε τόσο πολλή δουλειά 
αυτόν τον μήνα, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί 
πόσο δύσκολο είναι να κρατηθεί ένα σκάφος 
σε τέλεια λειτουργική κατάσταση, εκτός βέβαια 
από αυτούς που το έχουν κάνει ήδη.

16.00 Πλησιάζουμε το νησί και ένα τεράστιο 
κοπάδι από δελφίνια μας περικυκλώνει. 
Ξαφνικά βλέπω στην επιφάνεια του νερού, 
λίγα μέτρα πιο μπροστά, μια τεράστια 
θαλάσσια χελώνα.

«Στρίψε δεξιά!», φωνάζω στον καπετάνιο μου, 
δείχνοντας την. Εκείνος απενεργοποιεί τον 
αυτόματο και κάνει μια απότομη στροφή. Η 
χελώνα ξαφνιασμένη, βγάζει το κεφάλι της 
και μετά βουτά στο νερό. Μετά από λίγο με 
φωνάζει εκείνος και δείχνει πέρα. Γυρνώ και 
βλέπω ένα μικρό σαλάχι να πηδά ψηλά έξω 
από το νερό, να κάνει μερικές περιστροφές 
στον αέρα και να ξαναβουτά. Μετά από λίγο 
ακόμη ένα σαλάχι πηδά, κι άλλο ένα και μετά 
κι άλλα. 

Για τα επόμενα τριάντα λεπτά, κοιτάζουμε 
το απίστευτο θέαμα, κοπάδι παιχνιδιάρικα 
μικρόσωμα σαλάχια να πηδούν πάνω από την 
απόλυτα ήρεμη επιφάνεια της θάλασσας και 
να στροβιλίζονται. Απλά μαγικό. Μπαίνοντας 

στον μικρό κόλπο για να αγκυροβολήσουμε 
ξεσηκώνουμε ένα κοπάδι πελεκάνους. 

Μαγικά νησιά τα Μαργαριτάρια (Perlas).

Πέμπτη 18 Μαΐου
Isla Pedro Gonzales, Las Perlas Archipelago, 
Panama

08° 24N 79° 04W

18.00 Το Freja, το σκάφος των Δανών ρίχνει 
άγκυρα κοντά μας και αμέσως κατεβάζουν 
το βαρκάκι και κωπηλατούν προς το Φιλίζι με 
λαμπερό χαμόγελο στα πρόσωπά τους. Το 
τραπέζι είναι στρωμένο και τους περιμένει. 
Έχουμε μαγειρέψει το φαγητό που 
υποσχεθήκαμε στα παιδιά πριν από μέρες, 
παστίτσιο, το πιο αγαπημένο τους ελληνικό 
φαγητό, όταν έκαναν διακοπές στην Ελλάδα. 
Μετά το δείπνο κουβεντιάζουμε με τον 
Anders και τη Merete για το ταξίδι μας και τα 
παιδιά, ο Victor 14, η Anna 11 και ο Ludwig 
8, πιάνουν τα tablet και αρχίζουν να παίζουν, 
όπως κάνουν δηλαδή τα περισσότερα παιδιά 
της ηλικίας τους. Όμως αύριο, αυτά τα παιδιά 
θα γίνουν ωκεανοπόροι, θα ξεκινήσουν να 
διασχίσουν τα 890 ναυτικά μίλια ως τα νησιά 
Γκαλάπαγκος και τον Ισημερινό της Γης. Και 
εμείς επίσης, καπετάνιε μου.

Isla Pedro Gonzales, Las Perlas, Panama to 
Puerto Baquerizo Moreno, isla San Cristόbal, 
Galapagos

Παρασκευή19 Μαΐου - Απόπλους
Ημέρα 1η (19-20/5)

12.00 Σηκώνουμε άγκυρες, εμείς και το 
Freja και ξεκινάμε. Δεν φυσάει καθόλου και 
ταξιδεύουμε δίπλα – δίπλα με τη μηχανή στις 
1.800 στροφές και ένα ευνοϊκό ρεύμα, κάτω 
από έναν απέραντο καταγάλανο ουρανό με 
ελάχιστα σύννεφα. Κάθε τόσο τα πιτσιρίκια 
να μας μιλάνε στο VHF για τη φάλαινα ή 
το δελφίνι που είδαν. Κρατάμε πορεία στις 
188° για τα πρώτα 60 ναυτικά μίλια, ως το 
πρώτο στίγμα που έχουμε θέσει και μετά θα 
θέσουμε δεύτερο στίγμα έξω από το νησί 
Malpelo, στα 200 ΝΜ.

19.00 Ο ουρανός σκοτεινιάζει και η πρώτη 
αστραπή σκίζει τα σύννεφα που έχουν 
μαζευτεί στα ανατολικά. Δεν περνούν λίγα 
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λεπτά και οι κεραυνοί φωτίζουν τα βαριά 
σύννεφα στον βορρά.

21.00 Ο άνεμος δυναμώνει και σβήνουμε 
τη μηχανή. Αστράφτει και στα τέσσερα 
σημεία του ορίζοντα και η κατασκότεινη νύχτα 
κάθε τόσο γίνεται φωτεινή σαν μέρα. Είναι 
προφανές πως δεν γίνεται να ξεφύγουμε από 
αυτήν την κακοκαιρία. Για τις επόμενες ώρες 
πλέουμε κάτω από καταρρακτώδη βροχή και 
έναν ουρανό με αμέτρητες αστραπές. Στα 
διαλείμματα της βροχής ξαπλώνουμε εναλλάξ 
στο κόκπιτ.

Σάββατο 20 Μαΐου 

03.30 Ακόμα ένα μπουρίνι και ο άνεμος 
δυναμώνει ξαφνικά στους 32 kt. Παίρνουμε 
3η μούδα στη τζένοα, η μαΐστρα είναι σε 2η 
μούδα και πλέουμε όρτσα. Η βροχή είναι 
κατακλυσμική και συνεχής. Τα κύματα είναι 

πολύ μεγάλα και η κίνηση του σκάφους πολύ, 
πολύ δυσάρεστη.

05.30 Ο ουρανός αρχίζει να φωτίζεται, 
καλυμμένος με βαριά σύννεφα. To Freja 
βρίσκεται 2,2 νμ πίσω μας και πολύ φοβάμαι 

ότι τα παιδιά θα έχουν ναυτία, γιατί τα κύματα 
είναι πολύ μεγάλα και κοφτά. Πάω για ύπνο 
στην πρυμνιά καμπίνα. Ο καπετάνιος ανάβει 
τη μηχανή και ο ήχος της με νανουρίζει για μια 
ώρα. Πορεία 227°, ταχύτητα 4,8 kts.

09.00 Άνεμος δυτικός 3 μποφόρ και 

ξεμουδάρουμε τη τζένοα. Μαζεύουμε 
ψόφια μικρά καλαμαράκια πάνω από το 
κατάστρωμα. Καημένα πλάσματα. 

Κοιμάμαι άλλη μια ώρα. Πόσο να κρατήσει 
η ομορφιά; Ένα τεράστιο σύννεφο πλησιάζει 
πίσω μας. 

Διανύσαμε 130 ναυτικά μίλια το 1ο 24ωρο. 

Ώρες ύπνου Καρίνα 2+1+1=4  
Γιώργος 1,0+1,30+0,40=3,10

Ημέρα 2η, (20-21/5) 

12.00 Το σύννεφο έφερε βροχή και τί βροχή. 
Δεν βλέπουμε τίποτα παρά μόνο βροχή. 
Ο άνεμος φυσά δυνατά, ακολουθώντας 
καθώς φαίνεται κάποια κυκλική πορεία, 
αφού μέσα στις επόμενες πέντε ώρες μας 
έρχεται απ’ όλα τα σημεία του ορίζοντα. Τα 
κύματα χάνονται και η θάλασσα γαληνεύει 
κάπως. Κάτω απ’ τη δυνατή βροχή, ο Γιώργος 
πάει στο κατάρτι να σφίξει το μπαλαντσίνι. 
Παρακολουθώ κάθε κίνηση του, ανήσυχη 
γιατί υπάρχει πάντα κάποιος βαθμός 

κινδύνου, όταν βγαίνουμε από το κόκπιτ. 
Πεινάμε αλλά είναι αδύνατο να μαγειρέψουμε 
σε αυτές τις συνθήκες, οπότε τρώμε φυστίκια 
και κράκερς.

17.30 Ο κατακλυσμός έγινε ψιλοβρόχι μα η 

θάλασσα είναι σαλάτα και χτυπιόμαστε σαν 
σε πλυντήριο. Ο Ειρηνικός δεν μοιάζει και 
τόσο ειρηνικός τελικά. Πλέουμε ξυλάρμενοι 
με τη μηχανή, και λόγω του ρεύματος που 
μας σπρώχνει, για να κρατήσουμε την πορεία 
στις 226° έχουμε το τιμόνι στις 205°-210°. 
Πονάει το στομάχι μου και νιώθω σαν ψόφια 
πατάτα. Ο Γιώργος μου δίνει ένα Losec, 
λέγοντας «είσαι λαίμαργη, έφαγες πάρα πολλά 
φυστίκια». Ίσως, δεν ξέρω. Το χάπι έπιασε. 
Νυστάζω.

Κυριακή 21 Μαΐου

01.00 Τί νύχτα κι αυτή. Γύρω μας το απόλυτο 
σκοτάδι, με μόνο φως τον φωσφορισμό 
του πλαγκτόν. Η κίνηση του σκάφους είναι 
πολύ απότομη και δυνατή και πρέπει να 
κρατιόμαστε καλά συνέχεια αφού όλα είναι 
βρεγμένα και γλιστερά. Τα κύματα έρχονται 
κόντρα, έχουμε δυνατό άνεμο 25-30 kts 
και πλεύση σφιχτά όρτσα. Από το απόγευμα 
έχουμε αλλάξει τα πανιά 20 φορές, 
πραγματικά πολλή δουλειά. 

Ο ουρανός είναι καλυμμένος με βαριά 
σύννεφα μα ευτυχώς σταμάτησε να βρέχει. 
Πίσω από την πλώρη, το μαύρο βελούδο 
του ωκεανού σχίζεται από μια ολόλαμπρη 
πρασινωπή γραμμή, τη φωσφορίζουσα 
πορεία μας ζωγραφισμένη από την κίνηση 
της προπέλας που στροβιλίζεται ακόμα και 
όταν η μηχανή είναι σβηστή. Κάνω τη βάρδια 
μου κι ο καπετάνιος μου κοιμάται εδώ δίπλα 
μου, στο κόκπιτ. Παρ’ ότι φαίνεται να κοιμάται 
βαθιά, κάθε τόσο σηκώνει το κεφάλι του και 
ρωτά πώς πάμε.

«Μια χαρά πάμε, κοιμήσου», του απαντώ, αν 
και θα προτιμούσα να έπεφτε λίγο ο άνεμος, 
δεν μου αρέσει και τόσο το 30kts στη φάτσα 
μέσα σε τέτοιο σκοτάδι. 

Κάπου κάπου διακρίνω πίσω μας το αχνό 
φωτάκι πορείας του Freja, και η θέα του είναι 
κάπως καθησυχαστική.

04.30 Τσεκάρω το AIS και στην οθόνη 
του βλέπω δυο εμπορικά πλοία 5-10 μίλια 
μακριά, μα πουθενά το Freja. Ψάχνω τον 
κατασκότεινο ορίζοντα πίσω από την πρύμνη 
μας. Τα λεπτά περνούν ώσπου βλέπω ένα 
αχνό πράσινο φως, που χάνεται την επόμενη 
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στιγμή. Αυτοί θα είναι. Ίσως να τους σήκωσε 
ψηλά ένα κύμα,.

05.00 Το ΦΕΓΓΑΡΙ!!!! Τί όμορφο θέαμα, 
μάτια μου. Ένα φεγγαράκι ελάχιστο, μια 
φλιδίτσα μόνο και η καρδιά μου φωτίστηκε! 
Να και δυο τρία αστέρια, νιώθω σαν να έχουν 
περάσει αιώνες που δεν είδαμε έναστρο 
ουρανό. Τα σύννεφα βαριά και τεράστια, 
καλύπτουν τον ουρανό πίσω μας. Ο άνεμος 
έπεσε και ταξιδεύουμε με την υπερηχητική 
ταχύτητα των 3 κόμβων…

11.30 «Καρίνα έλα γρήγορα! Έλα να δεις!», 
φωνάζει ο Γιώργος. Τρέχω έξω και βλέπω το 
σκούρο πτερύγιο πάνω στην ασημένια θάλασσα. 

«Σίγουρα καρχαρίας. Μας τσεκάρει φαίνεται». 
Μετά από λίγο ψάρι και πτερύγιο χάνονται στα 
σκοτεινά νερά. Κατεβαίνω να μαγειρέψω.

Συνεχίζουμε την πορεία προς τα νησιά 
Γκαλάπαγκος, που ως τώρα πάει κόντρα στον 
άνεμο. 

Διανύσαμε 100 νμ το δεύτερο 24ωρο. 
Έχουμε ακόμη 660 νμ για να φτάσουμε.

Ημέρα 3η (21-22/5)
5°22N 80°42W

12.00 Ο άνεμος αλλάζει συνέχεια διεύθυνση 
και τώρα είναι Δ-ΝΔ στα 4 μποφόρ. 
Σβήνουμε τη μηχανή και πλέουμε στις 220° 
πορεία με 4,5 kts ταχύτητα. Ο ουρανός είναι 
συννεφιασμένος, δεν έχουμε δει ούτε μια 
αχτίδα ήλιου εδώ και 24 ώρες. Μελετάμε 
τα βιβλία μας για το επόμενο πέρασμα μετά 
τα Γκαλάπαγκος προς τα νησιά Μαρκίζες, 
το βορειότερο σύμπλεγμα νησιών της 
Πολυνησίας, 3.000 ναυτικά μίλια από το 
δυτικότερο νησί Γκαλάπαγκος, την Isabella.

19.00 Μιλάμε με το Freja, βρίσκονται 8 μίλια 
μακριά μας και αποφασίζουμε να μικρύνουμε 
την απόσταση που μας χωρίζει. Κάνουμε 
τα πανιά αντιμονή και το Φιλίζι αντί να 
σταματήσει αρχίζει να πηγαίνει προς τα πίσω 
με ταχύτητα 3,00 kts, έχουμε βρει φαίνεται 
αντίθετο ρεύμα. Το εκμεταλλευόμαστε, 
φτιάχνουμε τα πανιά και γυρνάμε πίσω για να 
φτάσουμε κοντά τους πιο γρήγορα. 

23.00 Ξαναβλέπουμε το Freja μετά από 24 
ώρες. Βάζουμε κοινή νέα πορεία στις 280° με 
το ρεύμα πάντα αντίθετο. Πλέουμε με μηχανή 
στις 1.800 στροφές και ταχύτητα 2,9 kts.

Δευτέρα 22 Μαΐου – Γενέθλια στον ωκεανό

00.00 «Χρόνια πολλά μωρό μου!», με 
ξαφνιάζει ο καπετάνιος μου με ένα φιλί. Το 
είχα ξεχάσει! Ποτέ δεν το φανταζόμουν ότι 
θα περάσω τα γενέθλιά μου πλέοντας στον 
Ειρηνικό Ωκεανό, ακόμη και τώρα που το 
ζούμε άλλωστε, μας φαίνεται απίστευτο. 
Ο ουρανός είναι σκεπασμένος με βαριά 
σύννεφα και πέφτει ψιλή βροχή. Ετοιμάζω 

τσάι και φέρνω ένα πακέτο μπισκότα για 
να το γιορτάσουμε. Λίγο μετά, ο Γιώργος 
βγάζει το σωσίβιό του, ξαπλώνει όπως είναι 
ντυμένος με τη νιτσεράδα, σκουφί, αδιάβροχο 
παντελόνι και γαλότσες και αποκοιμιέται στο 
δευτερόλεπτο. Έχει άπνοια αυτή την ώρα 
και ταξιδεύουμε με μηχανή και τη μαΐστρα 
σε πρώτη μούδα, για να μας δίνει κάποια 
σταθερότητα. Τα κύματα έχουν σχεδόν χαθεί 
και χαίρομαι με τη σκέψη ότι τα παιδιά θα 
συνέλθουν από τη ναυτία που τα βασανίζει 
τόσες μέρες. 

01.00 Πιάνω το kindle και συνεχίζω το 
βιβλίο μου για τη διάνοιξη της Διώρυγας 
του Παναμά. Ξαφνικά αντιλαμβάνομαι οτι 
το Freja έχει αλλάξει πορεία και πάει νότια. 
Τί κάνουν; Αποφασίζω να περιμένω λίγο 
για να δω αν θα αλλάξει κάτι. Μετά από 
15 λεπτά, βλέποντας ότι συνεχίζουν να 
απομακρύνονται, τους καλώ στο VHF, παρόλο 
που η ώρα είναι περασμένη. Ο Anders 
απαντά αμέσως, με φωνή νυσταγμένη, είχε 
αποκοιμηθεί και πήγαινε αλλού. Αφήνω το 
μικρόφωνο και βλέπω ότι στρίβουν. Σύντομα 
πλέουμε ξανά μαζί. 

03.30 Ο άνεμος δυναμώνει, αλλάζει γωνία 
και έρχεται από τις 50°, μήπως είναι ευκαιρία 
να ανοίξουμε πανιά και να γλυτώσουμε λίγο 
από το πολύτιμο καύσιμο; Μιλάμε με τον 
Anders στο VHF αλλά πριν προλάβουμε να 
κάνουμε κάτι, ο άνεμος γυρνά ξανά κόντρα 
από τις 25°-30°. Ο Γιώργος ξυπνά, βλέπει 
ότι το ψιλόβροχο σταμάτησε, μαζεύει το 
bimini (τέντα) και ρίχνει το sprayhood. 
Ξαφνικά, το Φιλιζάκι μας πλέει ευτυχισμένο 
καραβάκι κάτω από έναν υπέροχο έναστρο 
ουρανό, αληθινή ζωγραφιά. Το μικρό φεγγάρι 
ανεβαίνει ντροπαλά από την ανατολή και 
πάντα δίπλα του προστάτιδα η πανέμορφη, 
ολόλαμπρη Αφροδίτη. Ξαπλώνω στο μαλακό 
μαξιλάρι και έτσι όπως κοιτάζω το θαύμα της 
πλάσης μαγεμένη, αποκοιμιέμαι βαθιά.

06.00 Ανοίγω τα μάτια, ξεκούραστη και 
ευτυχής. Στα ηχεία υπέροχη μουσική και 
ο ορίζοντας πίσω απ’ την πρύμνη μας, 
βαμμένος φούξια.

«Καλημέρα birthday girl!», λέει τρυφερά ο 
αγαπημένος μου.

«Καλημέρα!»

Πώς να περιγράψω, τί λόγια να βρω να 
ζωγραφίσουν την ομορφιά της σημερινής 

ανατολής του ήλιου; Ο πλανήτης μας κάνει 
δώρο ρίχνοντας τα ωραιότερα χρώματα της 
παλέτας του κι εμείς οι τυχεροί κοιτάζουμε 
με μάτια ορθάνοιχτα και καρδιά πλατιά. Οι 
ακτίνες του ήλιου χρωματίζουν τα σύννεφα 
με όλους τους τόνους του κόκκινου, του 
φούξια και του ροζ. Μακριά στα δυτικά, κάτω 
από ένα κατάλευκο τεράστιο νέφος, ιριδίζει 
ένα διπλό ουράνιο τόξο. Σε όποιο σημείο του 
ορίζοντα και αν κοιτάξουμε, βλέπουμε εικόνες 
εξαιρετικής ομορφιάς. Ετοιμάζω κρύο καφέ 
χωρίς καφεΐνη.

«Να αναλάβω για να πας να ξαπλώσεις;», ρωτάω. 

«Δεν χρειάζεται, είναι μεγάλη η ομορφιά για να 
κοιμηθώ», απαντά εκείνος. 

07.30 Ο άνεμος δυναμώνει και ανοίγουμε 
την τζένοα όλη. Η ταχύτητα ανεβαίνει στα 4,8. 
Επιτέλους κάνουμε ιστιοπλοΐα. 

11.00 Land Ho! λέω από μέσα μου για να 
μην ξυπνήσω τον Γιώργο που κοιμάται μέσα, 
μόλις διακρίνω το νησάκι Malpelo που αν και 
βρίσκεται ακόμη 24 νμ μακριά διακρίνεται 
καθαρά αφού το βουνό του έχει 250 μέτρα 
ύψος. To Malpelo είναι ένα απομακρυσμένο 
νησί που ανήκει στην Κολομβία και πάνω του, 
υπάρχει μια ναυτική βάση την οποία – απ’ ότι 
διαβάσαμε - καλό θα ήταν να καλέσουμε στο 
VHF για να ενημερώσουμε για τη διέλευσή μας. 

Στο μεταξύ πλησιάζει ένα πολύ βαρύ 
σύννεφο και φαίνεται βέβαιο πως θα πέσει 
πολλή βροχή. Τη στιγμή που φοράω τη 
νιτσεράδα μου, ο Γιώργος ξυπνά και βγάζει το 
κεφάλι του από το hatch. 

«Τί ντύσιμο είναι αυτό με τέτοια λιακάδα;», λέει 
κοιτάζοντάς με απορημένος.

«Κοίτα μπροστά μας», του απαντώ. Εκείνος 
βλέπει και σφυράει με θαυμασμό.

«Τεράστιο φαίνεται!» Ανάβουμε το ραντάρ για 
να δούμε το μπουρίνι, μήπως και μπορέσουμε 
να το αποφύγουμε. 

12.00 Διανύσαμε 76 μίλια στο τρίτο 24ωρο, 
το χαμηλότερο ρεκόρ του Φιλίζι ως τώρα.

Είμαστε ήδη 72 ώρες στη θάλασσα.
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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, 

Πάνος Δημητρακόπουλος, 

Δημήτρης Τσελίκας, Απόστολος Γεωργόπουλος,  

Σπυριδούλα- Ίριδα Σπανέα, Μαρίνα Ψυχογυιού, 

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών, Ιάσων Δημητρακόπουλος, 

Καρίνα Σάνδρη, Helmepa, Νίκος Γκομώλης

Φωτογραφίες

Νίκος Αλευρομύτης / © Alen, GYA & MEDYS,  

Βασίλης Κουτρομάνος, αρχείο Παύλου Κοντίδη, 

Tim Wright, αρχείο America’s Cup, IKA, 

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών, Σταύρος Μπουγιούρης, 

αρχείο ΠΟΙΑΘ, Γιώργος Χαράκογλου & Καρίνα Σάνδρη, 

Helmepa, 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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φωτογραφία εξωφύλλου:  
Νίκος Αλευρομύτης (www.alen.gr)  
"Σκάφος Dragon – Κυβερνήτης: Βιργινία Εθνοπούλου,
52ο Ράλλυ Αιγαίου – Χορηγός: ΕΒΓΑ"



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

με κρίκο D & ιμάντα καβάλου

Πλαστική 
Αγκράφα

Πλαστική 
Αγκράφα

Φερμουάρ

www.lalizas.com




