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editorial
Μ ' Α Ν Ο Ι Χ Τ Α

Π Α Ν Ι Α

του Ι. Μαραγκουδάκη / Πρόεδρου Δ.Σ

«…όταν μάλιστα έχουμε εκδηλώσεις θαυμασμού από διάσημους
ξένους ιστιοπλόους όπως τον Charly Fernbach που μετέχοντας στον
46ο αγώνα της Ελληνικής Επαναστάσεως - Ύδρα 2019 εδήλωσε:
“Η Ελλάδα είναι η χώρα της θάλασσας, του ανέμου και του ηλίου,
το τρίο της ευτυχίας για τους ναυτικούς”...»
Παρακολουθώντας την εξέλιξη των αγώνων ανοικτής θαλάσσης
στο εξωτερικό διαπιστώνω τον οργασμό και τη φρενίτιδα που διακατέχει τις διοργανώσεις τέτοιων αγώνων και ιδιαίτερα των αγώνων
μεγάλων αποστάσεων. Και δεν αναφέρομαι στους καθιερωμένους
αγώνες που αφορούν στον γύρο του κόσμου όπως είναι το Volvo
Ocean Race, VELUX 5 Oceans Race, Global Challenge, Vendee Globe,
Jules Verne Trophy, Barcelona World Race ή στον διάπλου του Ατλαντικού όπως Atlantic Rally for Cruisers (ARC), RORC Transatlantic
Race, Transat Jacques Vabre, Route du Rhum είτε με πλήρη πληρώματα ή ενός ατόμου (Solo). Αναφέρομαι σε αγώνες που πρωτοεμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια και έχουν ειδικό χαρακτήρα όπως
επί παραδείγματι “Golden Globe Race”, γύρος του κόσμου στον
οποίο μετέχουν μόνο συμβατικά μακράς καρίνας σκάφη κρουαζιέρας (long keel cruising boats) μήκη μεταξύ 32 και 36 πόδια και
των οποίων οι κυβερνήτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο
εξάντα, χρονόμετρο και έντυπους χάρτες και απαγορεύεται να
λάβουν οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια.
Χαρακτηριστικό είναι ότι τον αγώνα που ξεκίνησε το 2018 κέρδισε ο
Jean - Luc Van Den Heede ηλικίας 73 ετών ολοκληρώνοντας τον
γύρο του κόσμου σε 211 ημέρες 23 ώρες 12 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα με το σκάφος του “Matmut” Rustler 36 ποδών.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα “900 Nautiques” που διοργανώνεται από τον Societe Nautique de Saint-Tropez. Πρόκειται για έναν
αγώνα στο κέντρο της Μεσογείου γύρω από τα νησιά Κανάρια,
Κορσική, Σαρδηνία, Έλβα Ponza διαδρομής 900 ν.μ. για σκάφη

με πλήρες πλήρωμα και 400 ν.μ. για πλήρωμα δύο ατόμων (Duo)
και ενός ατόμου (Solo).
Τρίτο παράδειγμα η διοργάνωση “La Route du Liban” από Μασαλία – Βηρυτό με ενδιάμεσους σταθμούς Κορσική, Σικελία, Καλαμάτα,
Άγιος Νικόλαος, Λάρνακα.
Δηλαδή αφού εξήντλησαν οι διοργανωτές αγώνων τους συμβατικούς αγώνες του γύρου του κόσμου, του διάπλου του Ατλαντικού
και τους γνωστούς αγώνες των 600 ν.μ. όπως Fastnet, Sidney –
Hobart, Caribbean 600, Middle Sea Race, New York – Bermuda τώρα
αυξάνουν τα μήκη των διαδρομών ζητώντας καινούριες προκλήσεις και εμείς εδώ στην Ελλάδα διαμαρτυρόμεθα όταν κάποια διαδρομή του Ράλλυ Αιγαίου που είναι ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα αγώνας,
περάσει τα 150 ν.μ. διότι θεωρείται αποτρεπτικό για τα πληρώματα!!!
Πολλές εξηγήσεις δίνονται αλλά καμία δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη, όταν μάλιστα έχουμε εκδηλώσεις θαυμασμού από διάσημους
ξένους ιστιοπλόους όπως τον Charly Fernbach που μετέχοντας στον
46ο αγώνα της Ελληνικής Επαναστάσεως – Ύδρα 2019 εδήλωσε: «Η
Ελλάδα είναι η χώρα της θάλασσας, του ανέμου και του ηλίου, το τρίο
της ευτυχίας για τους ναυτικούς.»
Ο ΠΟΙΑΘ πιστός στις καταστατικές του αρχές ήτοι της ανάπτυξης της
ιστιοπλοΐας, της διάδοσης του ναυτικού πνεύματος και της βελτίωσης
της ναυτικής τέχνης προγραμματίζει αντίθετα με το εντός Ελλάδος
επικρατούν πνεύμα, μια διοργάνωση στα πρότυπα των μεγάλων
διεθνών αγώνων και όσοι πιστοί προσέλθετε. Αλλά περί αυτού
σε προσεχές τεύχος.

Iστιοπλοϊκός Kόσμος 3

απόψεις

Γιατί να αναλάβουμε
μια διεθνή
διοργάνωση στην
πόλη μας;

Πρόσφατα ως μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Κλάσης Laser, είχα βρεθεί σε μία συζήτηση που
αφορούσε τη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος για τα μεθεπόμενα χρόνια,
αφού ήδη για το 2019 και το 2020 η χώρα, μέσω φυσικά δύο ομίλων, έχει ήδη αναλάβει
διεθνή πρωταθλήματα.
Ανάμεσα στα άλλα, κυρίως τεχνικά-ιστιοπλοϊκά θέματα που συζητήθηκαν και που ουσιαστικά μονοπώλησαν το ενδιαφέρον όλων κάποια στιγμή μπήκε και το ερώτημα, ποια θα είναι τα
οφέλη της τοπικής κοινωνίας.
Έτσι όταν έφυγα σκεφτόμουν συνεχώς αυτό το ερώτημα και πώς θα μπορούσα να τεκμηριώσω μία σωστή απάντηση, για κάποιον που δεν θα τον ενδιάφεραν καθόλου τα ιστιοπλοϊκά
επιχειρήματα, όπως ότι θα αναπτυχθεί η ιστιοπλοΐα στην περιοχή, ότι περισσότερα παιδιά θα
έρθουν κοντά στο άθλημα της ιστιοπλοΐας, ή ότι και πιθανοί τοπικοί χορηγοί θα γνωρίζουν
τα οφέλη από την προβολή σ ένα ανάλογο πρωτάθλημα. Έτσι όταν έφτασα στο γραφείο
μου σκέφτηκα να συναντηθώ με μια εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών και να αναλύσουμε
λογιστικά, ως παράδειγμα, ένα διεθνές πρωτάθλημα με συμμετοχή 400 αθλητών, σε
μία πόλη της περιφέρειας.

του Πάνου Δημητρακόπουλου

Για να καταλήξουμε στα τελικά νούμερα και να ολοκληρώσουμε την οικονομική μελέτη που
θα διαβάσετε στη συνέχεια, πήραμε ως δεδομένο τη συμμετοχή 400 αθλητών, οι οποίοι θα
συνοδεύονται κατ’ αναλογία και σύμφωνα με τους αριθμούς που βρήκαμε σε άλλα πρωταθλήματα, από 170 προπονητές και περίπου 80 γονείς ή ενήλικες συνοδούς αποστολής.
Ακόμα για τη μετακίνηση όλων των παραπάνω έχουν υπολογιστεί 90 αυτοκίνητα καθώς και
η χρήση 90 φουσκωτών σκαφών για τις ανάγκες των αθλητών στη θάλασσα. Τέλος δε η
αναγωγή του παραδείγματος έγινε για εννέα ημέρες με τις ανάλογες διανυκτερεύσεις σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια, υπολογίζοντας ότι το ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έχει διάρκεια
οκτώ (8) ημέρες μαζί με την καταμέτρηση. Στα νούμερα που αναφέρονται στη συνέχεια
δεν έχουν υπολογιστεί έσοδα για το πρωτάθλημα όπως οι συμμετοχές των αθλητών
σε αυτό, αλλά και έξοδα διοργάνωσης. Οι υπολογισμοί αφορούν καθαρά τα χρήματα
που θα ξοδέψουν οι συμμετέχοντες και οι συνοδοί τους στην τοπική κοινωνία καθώς
και τα ποσά που θα εισπράξει το ελληνικό κράτος από ΦΠΑ στις καταναλώσεις καθώς
και από φόρους που θα προκύψουν στους επαγγελματίες που θα πωλήσουν ήδη και υπηρεσίες στους ανθρώπους αυτούς. Οι συμμετέχοντες και οι συνοδοί τους δημιουργούν ένα
επιπλέον εισόδημα στην τοπική κοινωνία αφού θα ζήσουν εκεί για εννέα (9) ημέρες, χωρίς
να είναι ούτε τουρίστες ούτε επισκέπτες. Είναι απλά ένας αριθμός ανθρώπων που ήρθαν
στην πόλη για ένα μόνον λόγο. Το πρωτάθλημα.
Η ώρα των αριθμών!
Η τοπική κοινωνία θα πάρει μετά από φόρους ( Καθαρά ) 		
Συνολικά το Ελληνικό Δημόσιο θα πάρει** 			

480.000 €
267.000 €

Για να προκύψουν τα παραπάνω νούμερα έχουν υπολογιστεί:
Διανομή, διατροφή, καύσιμα για φουσκωτά, διατροφής εντός εγκατάστασης, καύσιμα για
μεταφορές από και προς τα ξενοδοχεία, βράδυνες βόλτες, επισκέψεις σε μουσεία στην πόλη
ή προς την πόλη, μεταφορές από και προς ένα κεντρικό λιμάνι (Πάτρας) προς μια περιοχή
περίπου 150 χιλιόμετρα μακριά, αεροπορικά εισιτήρια από και προς κεντρική Ευρώπη και
εισιτήρια καραβιών από Ιταλία.
** από ΦΠΑ, έμμεσους φόρους, φόρο διαμονής, φόρο αεροδρομίων και διόδια.
(Τα νούμερα έχουν στρογγυλοποιηθεί προς τα κάτω)
Τέλος δε, στα παραπάνω νούμερα θα πρέπει κανείς να συνυπολογίσει και κάποια πράγματα
τα οποία σίγουρα δεν μπορούν να μετρηθούν άμεσα. Πράγματα όπως η προτροπή από τους
αθλητές ή άλλους ενήλικες να επισκεφτούν την περιοχή, αφού έχοντας θετικές εικόνες και
εντυπώσεις θα τις μεταφέρουν πίσω στην πόλη τους και στους γνωστούς τους, δημιουργώντας ένα νέο τουρισμό ρεύμα. Επίσης δεν μπορούν να υπολογιστούν οι αγορές σε τοπικά
προϊόντα που θα κάνουν οι συμμετέχοντες ,ώστε να πάρουν δώρα στις οικογένειες τους.
Ακόμα ένα στοιχείο που θα μπορούσε κανείς να υπολογίσει είναι η επιμήκυνση της παραμονής στην περιοχή ως διακοπές ή και η μετακίνηση σε άλλη περιοχή μετά την ολοκλήρωση
του πρωταθλήματος για διακοπές, ξοδεύοντας επιπλέον χρήματα.
Υπάρχει λοιπόν απάντηση προς κάθε ενδιαφερόμενο γιατί πρέπει ένας όμιλος να διεκδικήσει ένα διεθνές ιστιοπλοϊκό πρωτάθλημα και η απάντηση είναι θετική για όλα τα παραπάνω
και πολλά ακόμα, κάτι που γίνεται ευκολότερα αντιληπτό αν βρεθείς σε κάποιο συνέδριο
διεθνούς ιστιοπλοϊκής κλάσης κατά τη διαδικασία διεκδίκησης (bid) πρωταθλημάτων,
όπου οι χώρες, οι όμιλοι και οι πόλεις 'σφάζονται' ώστε να αναδειχτούν ως διοργανωτές.
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Η Ελλάδα έχει ένα
λαό που αγαπάει
τη θάλασσα και μια
ηγεσία που τη μισεί

του Απόστολου Γεωργόπουλου

Η δικαιοσύνη αξιολογεί τα γεγονότα σαν ισχυρότερα αποδεικτικά στοιχεία από τις απόψεις,
γιατί αυτά είναι δύσκολο να αμφισβητηθούν. Θα επιχειρήσω να κάνω κι εγώ το ίδιο κοιτάζοντας τη θάλασσα και τους Έλληνες.
Ας ξεκινήσω από τον τρόπο που εμείς οι Έλληνες προσεγγίζουμε τη θάλασσα για να
πλησιάσουμε το «ευ ζην». Ανεξαρτήτως καιρού, τις μέρες της σχόλης μας τις περνάμε
όσο γίνεται κοντύτερα στη θάλασσα. Λαχταράμε ένα σπίτι που να βλέπει τη θάλασσα, μια
παραθαλάσσια εκδρομή, ένα μαγιό, μια ξαπλώστρα, ένα εξοχικό κοντά στη θάλασσα, μια
βάρκα για να χαιρόμαστε ένα περίπατο, ένα ιστιοπλοϊκό για να παίζουμε με τον αέρα και το
κύμα ή ένα άλλο για να αγωνιζόμαστε τον αγώνα τον καλό. Τις παραπάνω προτιμήσεις που
μας καλυτερεύουν τη ζωή, οφείλει η ηγεσία του τόπου να αποδέχεται και να βοηθά, γιατί
αυτός είναι ο λόγος της ύπαρξης της, δηλ. η ποιοτική βελτίωση του «ζην» και το σπρώξιμο
προς το «ευ ζην». Έτσι κάπως συμπεριφέρονται οι ηγέτες που δεν αισθάνονται τον εαυτό
τους σαν «γελαδάρηδες». Τι κάνουν οι δικοί μας πολιτικοί και αρμόδιοι διοικητικοί για
την ευχαρίστηση του λαού; Μισούν κάθε τι που κάνει το λαό να περνάει καλύτερα,
επομένως και τα σκάφη. Βάφτισαν όσους έχουν από μία βάρκα μέχρι ένα μεγακότερο,
συλλήβδην «σκαφάτους» και κάνουν τα πάντα για να τους στερήσουν τη χαρά να ζουν
κοντά στη θάλασσα. Οι κομπλεξικοί της πολιτικής και της διοίκησης, υπολογίζουν αυθαίρετα
τεκμήρια, προσθέτουν πολλαπλούς φόρους και δυσκολεύουν τη ζωή όσων έχουν κάτι που
πλέει. Τώρα εφηύραν το ΤΕΠΑΗ και χορεύουν σαν πυροβάτες.
Ας ρίξουμε και μια ματιά εκεί που η αγάπη των Ελλήνων για τη θάλασσα, έχει, εκτός από
χαρά και κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κι ας πάμε στους εφοπλιστές. Ο ελληνόκτητος στόλος
είναι ο μεγαλύτερος της γης, κι αν η σημαία υψωνότανε ανάλογα με την ιδιοκτησία, θα ήταν γαλανόλευκα τα λιμάνια του κόσμου! Η ηγεσία της Ελλάδας δεν τρέφει τα
καλύτερα συναισθήματα για τους πλοιοκτήτες και εφοπλιστές, παρασύροντας και μέρος
του ανοήμονος λαού προς τα εκεί. Μόνο σε ένα μικρό μέρος του ελληνόκτητου στόλου
κυματίζει η ελληνική σημαία, ενώ στις ελληνικές μαρίνες πρέπει να φυσάει πολύ για
να ξεδιπλωθεί καμιά γαλανόλευκη. Παρακολουθώ πολλές δεκαετίες τη συμπεριφορά
των ελληνικών κυβερνήσεων προς τους Έλληνες πλοιοκτήτες. Ο Ωνάσης και ο Νιάρχος,
χρειάσθηκε να πεθάνουν και «αγύριστα κεφάλια» όπως ήταν, να προσφέρουν τεράστια ποσά
για την ανάταση του ελληνικού λαού, για να καταδεχτεί η ηγεσία να πάει μέχρι τα εγκαίνια
ενός πολιτιστικού κέντρου! Ακόμα και η χούντα, κατάλαβε ό,τι αρνούνται να καταλάβουν οι
«νοήμονες» πολιτικοί και κάποια στιγμή κάλεσε τους πλοιοκτήτες να υψώσουν την ελληνική
σημαία πληρώνοντας «ένα δολάριο για τον κάθε τόνο το χρόνο»! Όσοι δεν εθελοτυφλούν,
θυμούνται ότι η σημαία αυξήθηκε ραγδαία, ο Πειραιάς ξεχείλησε από γραφεία εφοπλιστικών
εταιριών και η οικονομία ενισχύθηκε σοβαρά, έμμεσα και άμεσα. Στις μέρες μας η ηγεσία,
κάνει ό,τι χρειάζεται για να τα διώξει! Στην Ελλάδα, εκτός από την ακρισία και την αμνησία,
ευδοκιμεί και η παραδοξότητα.
Αφορμή για τις παραπάνω απαριθμήσεις, μου έδωσε η εφαρμογή του ΤΕΠΑΗ από την
9η του Μάη. Τι σημαίνει με λίγα λόγια αυτή η αψυχολόγητη πράξη; Για τα ελληνικά σκάφη,
καινούργιο χαράτσι και νέα ταλαιπωρία, αφού μαζί πάει και το «μητρώο σκαφών» με
10 απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή! Αν ρωτηθεί και εξαναγκαστεί η ηγεσία
να απαντήσει, θα πει ότι το κάνει γιατί πρέπει «οι έχοντες και κατέχοντες» να πληρώνουν για
τους μη «έχοντες». Στους έχοντες συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι που έχουν ένα ιστιοφόρο των 5.000 ευρώ αγορασμένο με κόπο και συντηρούμενο από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη,
για να παίρνει λίγο αέρα, όποτε μπορεί, εκείνος και τα παιδιά του! Το αποτέλεσμα είναι μια
μερίδα των «εχόντων», λόγω των δυσβάστακτων βαρών να αναγκαστεί να απαλλαγεί από το
σκάφος του και έτσι αντί να μειώνεται να αυξάνεται ο αριθμός των «μη εχόντων». Για τα ξένα
σκάφη, η καινούργια απόφαση των «διοικητικών φωστήρων», είναι λιγότερο οδυνηρή και λιγότερο γραφειοκρατική, η οποία όμως «χρειάζεται μια μικρή συμπλήρωση», δηλ. η απόφαση
είναι καλό να συνοδεύεται από ένα χάρτη των γειτόνων μας, όπου να παρέχονται πληροφορίες για τις 22 μαρίνες της Κροατίας και τις ανάλογες της Τουρκίας, Αλβανίας και Κύπρου,
γιατί προς τα εκεί στρέφουν τις πλώρες τους οι ξένοι πλοιοκτήτες, χωρίς να χρειάζεται να το
πολυσκεφτούν. Σιγά μην ενδώσουν στις ανοησίες μας.
Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα του χθες, του σήμερα και του αύριο, και
ύστερα μας φταίνε οι ξένοι «που μας κατηγορούν και δεν παντρευόμαστε» που λέγανε καποτε
οι γεροντοκόρες στα χωριά!
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Ιστιοπλοΐα,
το άθλημα του
μέλλοντος:
Μάλλον όχι

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.

Η ιστιοπλοΐα είναι ένα από τα αθλήματα που βασίζονται πολύ στην τεχνολογία και τα
υλικά. Θα πει κανείς πως ακόμα και ο μαραθώνιος πλέον βασίζεται στην τεχνολογία:
ρούχα, παπούτσια, τεχνικές προπόνησης κ.α. Η ιστιοπλοΐα όμως δεν υπάρχει χωρίς σκάφη. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στα σκάφη είναι ραγδαίες. Χάρις
στον Larry Ellison της Oracle που έκανε το μεγάλο βήμα και έφερε τα εξωτικά καταμαράν
στα προηγούμενα America’s Cup, τα foils εμφανίστηκαν στο αραχνιασμένο άθλημα της
ιστιοπλοΐας. Και από εκεί βρήκαν ευρεία εφαρμογή σε κάθε είδους σκάφος, από τα μεγάλα
καταμαράν μέχρι και τα μικρότερα dinghi. Μία τεχνολογία που ήταν επί χρόνια στο στάδιο
της δοκιμής, ξαφνικά, με την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη για έρευνα και ανάπτυξη και την αντίστοιχη προβολή, εφαρμόστηκε σε πολλά και διαφορετικά σκάφη.
Κυρίως όμως στα αγωνιστικά ιστιοπλοϊκά. Από τα Moth και τα Mothquito μέχρι τα νέα
Volvo Ocean και τα νέα America’s Cup και IMOCA σκάφη. Ακόμα και η αγκυροβολημένη στο
παρελθόν Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, η οποία κυβερνιόταν και ακόμα κυβερνιέται
από ηλικιωμένους πρώην πρωταθλητές κατηγοριών του 1940 και του 1950, αποφάσισε
δειλά-δειλά να προτείνει αλλαγές προς το σήμερα. Αλλαγές που όμως τελικά δεν ευοδώθηκαν, γιατί μάλλον τα συμφέροντα είναι πιο ισχυρά από την εξέλιξη. Και η ιστιοπλοΐα έχει
παράδοση σε αυτό: Τα συμφέροντα να ορίζουν το μέλλον του αθλήματος και όχι το ίδιο το
καλό του αθλήματος.
Τελικά, για πολλά χρόνια ακόμα τα εγγόνια μας θα κάνουν ιστιοπλοΐα με τα ίδια σκάφη όπως
ο παππούς και ξαφνικά όταν μεγαλώνουν θα ανακαλύπτουν το America’s Cup και το Volvo
Ocean Race όπου τα σκάφη δεν θα θυμίζουν σε τίποτα τα σκάφη στα οποία έμαθαν ιστιοπλοΐα. Κι έτσι, τα παιδάκια από τις λιγότερες προνομιούχες χώρες θα βλέπουν αυτούς τους
αγώνες στην τηλεόραση και δεν θα μάθουν ποτέ τι σημαίνει να ταξιδεύεις ένα τέτοιο σκάφος.
Οι προσπάθειες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής
Ομοσπονδίας να εκσυγχρονιστεί το άθλημα της ιστιοπλοΐας με νέα αγωνίσματα, όπως
το Kite Surfing και η κατηγορία ανοικτής θαλάσσης, προχωράει με ένα βήμα εμπρός
και δύο πίσω. Από τα χίλια κύματα περνάει η έγκριση τους, για να γίνει αποδεκτό το αυτονόητο, να προσαρμοστούν τα αγωνίσματα στη σύγχρονη εποχή δηλαδή. Όμως μετά γυρίζουμε πάλι προς τα πίσω με φαιδρά περιστατικά όπως άκυρες ψήφους και τεχνικά προβλήματα
στις κρίσιμες ψηφοφορίες των συνδιασκέψεων.
Το America’s Cup άλλαξε και μαζί με αυτό όλο το σκηνικό της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας επειδή ηγετικές φυσιογνωμίες σαν τον Ellison πήραν τις γενναίες αποφάσεις. Θα
έπρεπε να περιμένουμε αντίστοιχα γενναίες κινήσεις, αν και ετεροχρονισμένες, από τη Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή αλλά και τις εθνικές επιτροπές
και ομοσπονδίες. Η πραγματικότητα όμως μας διαψεύδει. Οι κινήσεις τους προσπαθούν να
σταματήσουν τις εξελίξεις, αντί να τις υποστηρίξουν. Κατά την άποψή μου, μάταια.
Δεν είναι άξιο απορίας λοιπόν πως σημειώνεται πτώση 70% στο ενδιαφέρον για ιστιοπλοΐα
στην Αμερική, αλλά και αντίστοιχα μεγάλο ποσοστό στην Ευρώπη, σε σχέση με τη δεκαετία
του 80. Με μόνη εξαίρεση τη Γαλλία που, σιωπηλά μεν αλλά με άλματα, εξελίσσει τεχνολογίες του μέλλοντος και ενισχύει μία βιομηχανία που την καθιστά υπερδύναμη.

Τέλος ή αρχή

Μια βάρκα

του Δημήτρη Χ. Τσελίκα

του Δημήτρη Χ. Τσελίκα

Πάτρα, Απρίλιος 2019

Άνοιξε διάπλατα πανιά στο Λυκοφώς….
Διώχνει η χορδή από το τόξο αργά το βέλος….
Κλαίει σκυφτός, σ’ ένα κουφάρι ο αδερφός….
Μην είναι αρχή του ταξιδιού και όχι τέλος;;

Τρυπά και βγαίνει απ’ το βομβύκι η ψυχή.
πέταγμα, πτώση, χρυσαλλίδα από τον σπόρο.
Ύπνος και ξύπνος στο κουκούλι απ’ την αρχή.
γύρος ατέλειωτος, στον Χρόνο και τον Χώρο.

Ο βασιληάς, σάρκα γυμνή χωρίς ντροπή!
Πάνω η πορφύρα στο κιβούρι ένα ξέφτι.
Ποιος θα διαλύνει την Αλήθεια να μας πει.
αστέρι ο άνθρωπος, ή διάττοντας που πέφτει!

Θάνατος – Γέννηση, Βασίλεμα – Πρωΐ…
Σκοτάδι – Φως, Αστέρια – Ήλιος, Νύχτα –
Μέρα
Όλα μια γύρα. Μήπως είναι κι’ η Ζωή
κύκλος παράλληλος στου Σύμπαντος την
Σφαίρα;;
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«Σε αγαπώ»
είπε στην βάρκα το καΐκι την αυγή.
«Τί να σου πω,
μ’ έχει καράβι ερωτευτεί»
γέλασε αυτή.
Και πλάγιασε στην πλώρη
στο λαμπερό βαπόρι.
Την κράτησε κοντά του
στο πέλαγο ως να βγει.
Μετά στ’ απόνερά του
άφησε να πνιγεί.
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Tο Posidonia Sea Tourism Forum θέτει την ατζέντα
για κρουαζιέρα και yaghting
σε μια περιοχή που ανακτά τη διεθνή της απήχηση, με την Ελλάδα να αναμένει
αύξηση 7,5% σε προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων τη φετινή σεζόν
Το Posidonia Sea Tourism Forum 2019 είναι
έτοιμο να υποδεχθεί ηγετικά στελέχη της παγκόσμιας
βιομηχανίας κρουαζιέρας και yachting για δύο ημέρες
συζητήσεων και προβληματισμού, σχετικά με τους παράγοντες ανάπτυξης και τις τάσεις που διαμορφώνουν
σήμερα το μέλλον του κλάδου στις περιοχές της
Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.
Το κύμα των πρόσφατων εξελίξεων που ευνοούν την ανάπτυξη της
κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο θα είναι το κύριο θέμα συζήτησης των συνολικά 11 διασκέψεων και σεμιναρίων που έχουν
προγραμματιστεί για τη διάρκεια του διήμερου Φόρουμ. Μεταξύ
των βασικών θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η επανένταξη των
τουρκικών λιμανιών στα δρομολόγια των μεγάλων εταιριών
κρουαζιέρας και η αύξηση της συνολικής διαθεσιμότητας κλινών
στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και η επιστροφή της Disney
Cruise Line. Πρόκειται για ορισμένους από τους παράγοντες που
ωθούν την ανάπτυξη στην περιοχή, όπως υποδεικνύεται από την αναμενόμενη αύξηση 7,5% των προσεγγίσεων σε ελληνικά λιμάνια
τη φετινή σεζόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Εφοπλιστών
Κρουαζιερόπλοιων & Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ).
Σύμφωνα με τον κ. Θεόδωρο Βώκο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της
Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε.: «Η ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας ως
προορισμού κρουαζιέρας παγκόσμιου κύρους είναι ένα από τα θέματα
που θα συζητηθούν από τους τουλάχιστον πενήντα ειδικούς της παγκόσμιας βιομηχανίας, οι οποίοι θα ανταλλάξουν απόψεις για πληθώρα
θεμάτων, όπως οι επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις ελληνικών λιμανιών και
τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η σταδιακή επιστροφή της
γεωπολιτικής σταθερότητας στην περιοχή».
Επίσης, στη διάρκεια του Φόρουμ θα τεθούν επί τάπητος οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο, οι
συνεργασίες μεταξύ πλοίων, λιμανιών και προορισμών προς όφελος
του αειφόρου τουρισμού, η δυνατότητα της περιοχής να προσφέρει
προϊόντα κρουαζιέρας όλο τον χρόνο και ο συνολικός αντίκτυπος από
την εντυπωσιακή αύξηση μεγέθους των κρουαζιερόπλοιων.

αστές Ναυτιλιακού Εξοπλισμού (HEMEXPO), διευθυντές αγορών
και τεχνικοί διευθυντές από τη Royal Caribbean Cruises και τη
Silversea Cruises θα συζητήσουν διεξοδικά τις διαδικασίες προμηθειών του κλάδου με τους Έλληνες κατασκευαστές ναυτιλιακού
εξοπλισμού που ενδιαφέρονται να προμηθεύσουν τη βιομηχανία
κρουαζιέρας με τα προϊόντα τους.
Tη σημασία της ανάπτυξης της αγοράς κρουαζιέρας στην Ελλάδα θα
αναλύσει η MSC Cruises στο πλαίσιο των σεμιναρίων για ταξιδιωτικούς
πράκτορες που θα πραγματοποιηθούν υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας
Συνδέσμων Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων (fedHATTA).
O Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών
Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ.
Χρήστος Λαμπρίδης, μεταφέροντας το μήνυμα του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Φώτη Κουβέλη, δήλωσε: «Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αντιμετωπίζει με ιδιαίτερα
θετικό τρόπο το γεγονός ότι στο φετινό Posidonia Sea Tourism Forum
θα εξετασθούν-μεταξύ άλλων- τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν
στην κρουαζιέρα για την προσαρμογή στους νέους περιβαλλοντικούς
κανονισμούς και στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Για την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποτελεί
πάγια θέση, ότι ο θαλάσσιος τουρισμός πρέπει να αναπτύσσεται στο
πλαίσιο του νόμου, της προστασίας της ναυτικής εργασίας και φυσικά
του θαλάσσιου πλούτου και περιβάλλοντος».

Στο διήμερο Φόρουμ, που θα πραγματοποιηθεί στις 28-29 Μαΐου
στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου Domotel Kastri, εκπρόσωποι
από τις MSC Cruises, Carnival Group, Royal Caribbean Cruises,
Holland America Group, Silversea Cruises, Disney Cruise Line,
Fred Olsen Cruise Line και Celestyal Cruises θα παρουσιάσουν
τα σχέδια τους και θα συναντηθούν με εκπροσώπους περιφερειακών
λιμανιών και προορισμών.

Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του
Υπουργείου Τουρισμού, κ. Γεώργιος Τζιάλλας, δήλωσε: «Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτέλεσε στρατηγική μας επιλογή και ο αναπτυξιακός μας
σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια στοχεύει στη βελτίωση και ενίσχυση
των υποδομών σε μαρίνες, στην κρουαζιέρα και στο home-porting.
Εκδώσαμε τα πρώτα στην Ελλάδα Προεδρικά Διατάγματα (Χίου, Αλίμου
και Πύλου) για την έγκριση χωροθέτησης μαρινών μεσαίου και μεγάλου
μεγέθους σε περιοχές υπό ειδικό χωροταξικό καθεστώς προστασίας.
Με τη διαχείριση κρίσης που ακολουθήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και
στρατηγικές κινήσεις μας, καταφέραμε να συγκρατήσουμε τα μερίδιά
μας στην κρουαζιέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε γειτονικούς προορισμούς, που επηρέασαν τα προγράμματα των διεθνών ομίλων στην
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Επιπλέον, στο σεμινάριο που διοργανώνουν οι Έλληνες Κατασκευ-

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερό-

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Διεθνής Ένωση Εταιριών Κρουαζιέρας CLIA Europe και η Ένωση Μεσογειακών Λιμένων Κρουαζιέρας
MedCruise θα διοργανώσουν σημαντικές συναντήσεις με παράγοντες
του κλάδου. Συνολικά εκτιμάται ότι το Posidonia Forum θα προσελκύσει
600 και πλέον συνέδρους και εκθέτες από περισσότερες από 20 χώρες.
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ευκαιριών καριέρας και των προοπτικών απασχόλησης στο συγκεκριμένο κλάδο για τη νέα γενιά, καθώς για άλλη μια φορά η Εκθέσεις
Ποσειδώνια Α.Ε. ενώνει τις δυνάμεις της με το Young Executives
Shipping (YES) Forum. Επιπλέον, στην εκδήλωση Blue Growth,
νέοι επιχειρηματίες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν επιχειρηματικά πλάνα με σκοπό την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων για
τις νεοφυείς επιχειρήσεις τους. Η Blue Growth είναι ένας οργανισμός
που ασχολείται με την προώθηση επιχειρηματικών ιδεών σε σχέση με
τους θαλάσσιους και υδάτινους πόρους σε τοπική κλίμακα, μέσω της
υιοθέτησης μιας περιβαλλοντικής και οικονομικής προσέγγισης.

πλοιων και Φορέων Ναυτιλίας, κ. Θεόδωρος Κόντες, σημείωσε: «Ο στόχος μας τώρα είναι η επέκταση της περιόδου που ήδη έχει αρχίσει με σκοπό να φτάσουμε το full year operation. Για να το καταφέρουμε όμως αυτό
χρειάζεται η βοήθεια λιμένων και κράτους, ώστε όχι μόνο να βελτιωθούν οι
υποδομές για ασφαλείς προσεγγίσεις, αλλά να υπάρξει και μία ανταγωνιστική πολιτική σε κόστος και υπηρεσίες. Το Cruise & Stay πρόγραμμα, αλλά
και το Short Cruising σε διάφορες περιοχές με πιθανούς λιμένες εκκίνησης
εκτός του Πειραιά, την Κέρκυρα, τη Ρόδο, το Ηράκλειο και ίσως την Αλεξανδρούπολη ή Καβάλα θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση».
Σύμφωνα με την κα Μαρία Δεληγιάννη, Εκπρόσωπο Κυβερνητικών
και Δημοσίων Υποθέσεων Ανατολικής Μεσογείου, CLIA, «Τα οικονομικά οφέλη της βιομηχανίας είναι τεράστια. Με βάση τα στοιχεία της CLIA,
η Ελλάδα δέχτηκε το 2017 πάνω από 4 εκατομμύρια επιβατοεπισκέψεις
κρουαζιέρας που απέφεραν περίπου μισό δις έσοδα στη χώρα. Οι καταναλώσεις των επιβατών κρουαζιέρας σταθερά αυξάνουν και, σύμφωνα
με την Τράπεζα της Ελλάδας, έχουν φτάσει τα €65 ανά επιβάτη σε κάθε
τράνζιτ λιμάνι και τα διπλάσια, €139, σε κάθε λιμάνι επιβίβασης».

Το 5ο Posidonia Sea Tourism Forum διοργανώνεται υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Υποστηρίζεται από το Ναυτικό Επιμελητήριο
της Ελλάδας, τη Διεθνή Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας CLIA Europe,
την Ένωση Μεσογειακών Λιμένων Κρουαζιέρας (MEDCRUISE), την
Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, την Ένωση Μαρίνων Ελλάδας, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας,
την Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων & Φορέων Ναυτιλίας και
την Ομοσπονδία Συνδέσμων Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων
(fedHATTA). Χρυσός χορηγός είναι ο ΕΟΤ. Αργυροί Χορηγοί είναι
ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, η HEMEXPO και ο Οργανισμός
Λιμένος Θεσσαλονίκης. Χάλκινοι Χορηγοί είναι η Air France - KLM, το
Ακτίνα Travel Group, η Celestyal Cruises, η Global Ports Holding και η
Intercruises Shoreside and Port Services.

Και ο κλάδος του yachting θα βρίσκεται, φυσικά, στα κύρια θέματα
της ατζέντας του Φόρουμ, με επίκεντρο τις μαρίνες και ειδικότερα τις
διαδικασίες για επιτυχημένες ιδιωτικοποιήσεις, αλλά και τις ιδιαίτερες
απαιτήσεις σε υποδομές και ζητήματα νομοθετικού πλαισίου. Άλλο
θέμα με ιδιαίτερη βαρύτητα είναι η κατάσταση της βιομηχανίας ναυπήγησης, συντήρησης και επισκευής σκαφών στην περιοχή.
Η διοργάνωση συνεισφέρει, επίσης, σημαντικά στην ανάδειξη των
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Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
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Το νέο RA670 Marine Stereo από τη
FUSION Entertainment
φωνικό αυτοκινήτου, αλλά για εξοπλισμό μεγάλου σκάφους. Οθόνη αφής από γυαλί και
όχι πλαστικό και άψογο φινίρισμα συμπληρώνουν την εικόνα.
Όσον αφορά την ουσία, η σειρά Apollo
προσφέρει τη δυνατότητα να χωριστεί το
σκάφος σε ζώνες, π.χ. καμπίνες, σαλόνι, ντεκ,
κόκπιτ κλπ. Κάθε ζώνη μπορεί να έχει δικά
της χαρακτηριστικά και να παίζει διαφορετική μουσική, ή να ελέγχονται όλες οι ζώνες
μαζί και να τροφοδοτούνται από το ίδιο stream.
Η μουσική μπορεί να προέρχεται από οπουδήποτε, συνήθως ένα κινητό τηλέφωνο
είναι αρκετό για να στείλει ένα playlist
ή webradio streaming στο κεντρικό σύστημα. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει από την
κεντρική κονσόλα του σκάφους, αν υπάρχει, από την ίδια τη συσκευή, από φορητά
αδιάβροχα remote control, από το ίδιο το
τηλέφωνο, ακόμα και από smartwatch!
Ειδικά η σύνδεση με το quatix 5 της Garmin,
είναι έτοιμη μέσα στο ρολόι!
Η Fusion Entertainment παρουσίασε το
νέο μοντέλο της κορυφαίας πολυβραβευμένης σειράς Apollo, το RA670.
Με ιδιαίτερα μικρό μέγεθος αλλά μοναδικά
χαρακτηριστικά, το RA670 ξεχωρίζει για την
ποιότητα του ήχου και τον εύκολο χειρισμό
του. Χαρακτηριστικά που μέχρι τώρα έβρισκε
κανείς μόνο σε superyacht. Αυτή ήταν
άλλωστε και η αγορά που απευθύνονταν
τα προϊόντα της Fusion, με μεγάλη επιτυχία
μέχρι σήμερα.
Η Fusion ανήκει πλέον στη Garmin, γεγονός που έχει ανεβάσει ακόμα περισσότερο
την ποιότητα των προϊόντων της εταιρίας,
αλλά προσφέρει και κάποιες επιπλέον
δυνατότητες όσον αφορά τη συνδεσιμότητα
με προϊόντα Garmin. Όχι μόνο τις κονσόλες και τα plotter, αλλά ακόμα και το smart
watch quatix 5 το οποίο μπορεί και ελέγχει το
ηχοσύστημα για όλο το σκάφος!
Η συνεργασία της Fusion με κορυφαία
ναυπηγεία, οδήγησε στην εφαρμογή του
ISO 12216:2002 που αφορά τις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις εξοπλισμού για
τα στεγανά σε μικρά σκάφη. Η Fusion είναι
η μόνη εταιρία που λαμβάνει υπόψη της τα
δομικά χαρακτηριστικά των σκαφών, όχι μόνο
στο ναυπηγείο, αλλά και για after market
εγκαταστάσεις.
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Το χαρακτηριστικό που έκανε γνωστή τη
Fusion διεθνώς είναι η χρήση κυκλωμάτων
Digital Signal Processing Technology (DSP)
που επιτρέπει την επεξεργασία του σήματος πριν ο ήχος βγει στα ηχεία. Με αυτό τον
τρόπο γίνονται ψηφιακά όλες οι απαραίτητες διορθώσεις ώστε το αποτέλεσμα να
είναι τέλειο. Ανάλογα με τον συνδεδεμένο
εξοπλισμό (ενισχυτές, ηχεία, κλπ) αλλά και
τον χώρο που είναι εγκατεστημένα, ο ήχος
προσαρμόζεται ώστε να μην υπάρχουν παραμορφώσεις και η απόδοση του ηχοσυστήματος συνολικά να είναι η καλύτερη δυνατή.
Για παράδειγμα αν σε ένα σκάφος υπάρχουν
διαφορετικά ηχεία, τότε κάθε ηχείο λαμβάνει
το σωστό stream ώστε να μην κινδυνεύει να
καεί ή να παραμορφώνει τον ήχο.
Όσον αφορά
την εμφάνιση,
η κληρονομιά από τα
superyacht είναι
εμφανέστατη.
Πολύ υψηλής
ποιότητας υλικά
που με την αφή
αντιλαμβάνεται
κανείς ότι δεν
πρόκειται για
ένα …στερεο-

Όλες οι συνδέσεις είναι ασύρματες φυσικά,
ώστε να μην χρειάζονται εγκαταστάσεις και
μερεμέτια. Επίσης το user interface είναι τόσο
απλό, ώστε προφανέστατα να μη χρειάζεται
κάθε φορά να ανατρέχουμε στο εγχειρίδιο
χρήσης για να ακούσουμε τη μουσική μας! Οι
συνδέσεις γίνονται μέσω Bluetooth αλλά και
WiFi για μεγαλύτερη εμβέλεια αλλά και καλύτερη ποιότητα ήχου, λόγω μεγαλύτερου bitrate.
Τελικά, η τεχνολογία που μέχρι πρότινος
ήταν διαθέσιμη μόνο στα superyacht, τώρα
πλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα
και στα πιο μικρά σκάφη. Δεν είναι τυχαίο
άλλωστε ότι ολοένα και περισσότερα γνωστά
ναυπηγεία ρίχνουν στο νερό τα σκάφη τους με
ηχοσυστήματα Fusion προεγκατεστημένα.
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Με την πνοή του ανέμου…
Το ιστίο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 το
“Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας”
(ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ.) διοργάνωσε εσπερίδα με θέμα:
"Με την πνοή του ανέμου… Το ιστίο από
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα".
Το κοινό, που γέμισε τον υπέροχο χώρο της
ιστορικής βιβλιοθήκης του Ιδρύματος
Αικατερίνης Λασκαρίδη στον Πειραιά,
ταξίδεψε στην ιστορία αλλά και ενημερώθηκε
για τις σύγχρονες εξελίξεις σχετικά με το
ιστίο, μέ τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις των:

•

•

Δρ. Στέλλα Σπαντιδάκη, αρχαιολόγος,
με ειδίκευση στο αρχαιολογικό ύφασμα,
διδάσκουσα κλασικής αρχαιολογίας
στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πρόεδρος
ΑRTEX Κέντρο Έρευνας και Συντήρησης
Αρχαιολογικού Υφάσματος.
Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου, συγγρα-
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•

•

φεύς- ερευνήτρια Ναυτικής Ιστορίας.
Νικόλαος Βλαβιανός, εκπρόσωπος της
περιφερειακής ομάδας και μέλος του
ΔΣ του European Maritime Ηeritage,
αντιπρόεδρος του Συλλόγου για τη
Διάσωση και Διατήρηση της Παραδοσιακής Ναυπηγικής & Ναυτικής Τέχνης και
Κληρονομιάς "Πρωτέας".
Θάνος Βακαλόπουλος, σχεδιαστήςκατασκευαστής Ιστίων (η διάλεξή του
πραγματοποιήθηκε ιντερνετικά με απευθείας σύνδεση με το εργαστήριό του στη
Θεσσαλονίκη).

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Γεράσιμος
Λειβαδάς, μέλος Δ.Σ. του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ.
Το κοινό της εσπερίδας είχε επίσης τη δυνατότητα να θαυμάσει από κοντά μια μικρή
έκθεση από παραδοσιακά εργαλεία για
την κατασκευή ιστίου καθώς και δείγματα
πανιών.

Τέλος, μετά το πέρας των ομιλιών, ο καιρός
επέτρεψε να απολαύσουν όλοι οι παρευρισκόμενοι ένα ποτό και συζήτηση στον
υπέροχο εξώστη του κτιρίου του Ιδρύματος
Αικατερίνης Λασκαρίδη, το οποίο ευγενικά
φιλοξένησε την πρώτη δημόσια επιστημονική
εκδήλωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας.
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HELMEPA και Εκστρατεία "Ας Καθαρίσουμε την Ευρώπη"
3 Μαΐου - 3 Ιουνίου 2019
Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος-HELMEPA, Εθνικός
Συντονιστής της Πανευρωπαϊκής Εκστρατείας, μας
προσκαλεί όλους, μικρούς
και μεγάλους, να πάρουμε
μέρος στη φετινή εξόρμηση και να εκφράσουμε με
έναν συμβολικό καθαρισμό
την ευαισθησία μας για το
περιβάλλον.
Γνωρίζουμε πως κάθε χρόνο,
εκατομμύρια τόνοι πλαστικών και άλλων απορριμμάτων ρυπαίνουν θάλασσες,
ακτές, ποτάμια, δάση και
γενικά το αστικό και φυσικό
περιβάλλον. Αιτία, η ελλιπής
στρατηγική διαχείρισης απορριμμάτων αλλά και η δική μας στάση
απέναντι στο πρόβλημα, η αδιαφορία και ίσως η άγνοια των επιπτώσεων στην ίδια μας τη ζωή.
Με σκοπό να προβάλει το σημαντικό πρόβλημα των απορριμμάτων
και την ανάγκη πρόληψης της ρύπανσης, για 6η συνεχή χρονιά, η
Εκστρατεία "Ας Καθαρίσουμε την Ευρώπη" θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα στο διάστημα 3 Μαΐου - 3 Ιουνίου 2019.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς,
Λιμενικές Αρχές, ΟΤΑ, εταιρείες, Πρεσβείες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ορειβατικούς και φυσιολατρικούς συλλόγους, καταδυτικά

κέντρα, ναυτικούς και ιστιοπλοϊκούς ομίλους, τοπικές ενώσεις και
ομάδες εθελοντών πολιτών.
Πέρυσι, η Εκστρατεία κινητοποίησε περισσότερους από
800.000 εθελοντές στην Ευρώπη ενώ στην Ελλάδα 7.750
εθελοντές σε 187 εθελοντικές δράσεις συνέλεξαν 16 τόνους
απορριμμάτων, οι 4 εκ των οποίων ανακυκλώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.).
Η φετινή Εκστρατεία αποτελεί και μια ιδανική ευκαιρία να στείλουμε το ηχηρό μήνυμα σε τοπικό, εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο
πως νοιαζόμαστε για το περιβάλλον και ότι ανάλογες είναι οι προσδοκίες μας από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους μας.
Ο καθένας μπορεί να οργανώσει τη δική του δράση καθαρισμού
κοντινής ακτής, πάρκου ή δάσους ή της γειτονιάς ή να πάρει
μέρος σε προγραμματισμένη δράση τρίτου. Όλες οι δράσεις
καταχωρούνται στο διαδραστικό χάρτη στην ιστοσελίδα της
HELMEPA στο σύνδεσμο http://helmepa.gr/εθελοντικοί-καθαρισμοί, όπου υπάρχουν επίσης οδηγίες, η ηλεκτρονική Δήλωση
Συμμετοχής και Δελτία καταγραφής απορριμμάτων. Συμπληρώνοντας τα Δελτία αυτά, οι εθελοντές συμβάλλουν στην επιστημονική
μελέτη του προβλήματος προσφέροντας έτσι πολύτιμα στοιχεία
για τις ποσότητες, τα είδη και την προέλευση των απορριμάτων. Τα
στοιχεία αυτά επεξεργάζεται η HELMEPA και προωθεί σε αρμόδιους
εθνικούς και διεθνείς φορείς προς περαιτέρω αξιοποίηση.
Στους συντονιστές των δράσεων και τα παιδιά που θα πάρουν
μέρος θα δοθούν αναμνηστικά Διπλώματα Συμμετοχής.
Περισσότερες πληροφορίες στον Τομέα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της HELMEPA, e-mail: environment@helmepa.gr,
τηλ. 210-9343088.

37η Γενική Συνέλευση των Μελών της HELMEPA
Την Τετάρτη 17 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η 37η Τακτική
Γενική Συνέλευση της HELMEPA, την οποία φιλοξένησε και πάλι
η Εταιρεία CERES.
Προήδρευσε ο Δρ. Γ. Γράτσος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της HELMEPA, με Γραμματείς τον κ. Σ. Σερέμελη της Majestic
International Cruises Inc. και τον κ. Μ. Φραγκιά της S. Livanos
Hellas S.A. Τη συνέλευση τίμησαν με την παρουσία τους το Ιδρυτικό
Μέλος κ. Ανδρέας Ποταμιάνος και τα Επίτιμα Μέλη, Δρ. Ματθαίος
Λως και κ. Νικόλαος Τσαβλίρης.
Στo χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος καλωσόρισε τους παρευρισκομένους, ευχαρίστησε την φιλοξενούσα εταιρεία και αναφέρθηκε στις
δραστηριότητες της HELMEPA το 2018, τις οποίες παρουσίασε στη
συνέχεια αναλυτικά ο Γενικός Διευθυντής κ. Δ. Κ. Μητσάτσος. Ο
Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ν. Μπαφαλούκος περιέγραψε την οικονομική κατάσταση κατά το 2018 και οι Ελεγκτές, Moore
Stephens, παρουσίασαν τον Ισολογισμό του περασμένου έτους.
Τα μέλη της συνέλευσης ενέκριναν ομόφωνα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ενώ με παρεμβάσεις τους εγκωμίασαν το έργο
της HELMEPA και τόνισαν την ανάγκη να επεκταθεί η εθελοντική
αυτή πρωτοβουλία στην ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. Ξυλάς ανέφεραν στο σημείο αυτό
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ότι το Δ.Σ. πραγματοποιεί έρευνα για την προσέλκυση νέων μελών,
της οποίας τα αποτελέσματα, όταν προκύψουν, θα παρουσιαστούν
σε προσεχή συνέλευση.

(Α-Δ) Δ.Κ. Μητσάτσος, Γενικός Διευθυντής, Δρ. Γ. Γράτσος, Πρόεδρος, Ν.
Μπαφαλούκος, Ταμίας και Ν. Γερασίμου, Νομικός Σύμβουλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της HELMEPA

Το εμπλουτισμένο Πρόγραμμα "e-Learning" της HELMEPA
Οι κανονισμοί που ρυθμίζουν στη ναυτιλία την Ασφάλεια και
την Προστασία του Περιβάλλοντος αλλά και οι τεχνολογικές
εξελίξεις 'τρέχουν' με ταχύτατους ρυθμούς τόσο που η διαρκής
ενημέρωση αποκτά ακόμη περισσότερη σημασία. Επομένως, η
HELMEPA δεν μπορούσε παρά να διαμορφώσει τα επιμορφωτικά
ενημερωτικά της προγράμματα παράλληλα με τις εξελίξεις ώστε τα
Μέλη της να παραμένουν έγκαιρα ενήμερα.
Ευχαριστούμε το Εταιρικό Μέλος DYNAMARINe για την αφιλοκερδή υποστήριξη της πλατφόρμας που ανέπτυξαν και φιλοξενεί το
Πρόγραμμα e-Learning της HELMEPA.
Από σήμερα διατίθεται στα Μέλη το νέο Πρόγραμμα στο οποίο τα
θέματα έχουν εμπλουτιστεί και διαμορφωθεί για να είναι σύμφωνα
με τις αλλαγές που έγιναν, κυρίως στον ΙΜΟ. Τα θέματα του Προγράμματος είναι:
Safety related Training Course
• Risk Assessment during loading/unloading operations in
tankers
• Accident prevention during lifeboats
• Safe entry into enclosed spaces
• Navigation in dense and controlled traffic
• Weaknesses related to Fire Safety
• Maritime Labour Convention – general overview

•

Passage Planning (with
reference to PSSAs)

Environmental Training Course
SOPEP (Shipboard Oil
Pollution Emergency Plan)
• Vessel General Permit
• Ballast Water Management
• Marine Litter – MARPOL Annex V
• Ship’s Emission Control Worldwide and in ECAs
• Oil Record Book, Part I
• Sewage and Grey Water Management Onboard

•

Κάθε θέμα παρουσιάζεται στα Αγγλικά και συνοδεύεται από 30
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) για εξέταση
του χρήστη, εφόσον το επιθυμεί, μαζί με φόρμα αξιολόγησης των
θεμάτων. Χρήστης που περνά επιτυχώς την εξέταση λαμβάνει το
ειδικό Πιστοποιητικό Παρακολούθησης της HELMEPA. Ακόμη, οι
Διαχειρίστριες Εταιρείες Μέλη εφοδιάστηκαν στις αρχές Ιανουαρίου 2019 με ανανεωμένα credits.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε καλέστε το 210
9343088 – Ναυτιλιακός Τομέας ή επισκεφθείτε το http://helmepa.
gr/ναυτιλιακός-τομέας/e-learning/.

Οι Υποτροφίες της HELMEPA για το 2019 - 2020
Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος –
HELMEPA, τιμώντας τους αείμνηστους Γιώργο Π. Λιβανό, ιδρυτή
της, Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλο, Επίτιμο Πρόεδρο της, και Σταύρο Νταϊφά, Ιδρυτικό της Μέλος, προκηρύσσει
τρεις υποτροφίες, ύψους €15.000 η κάθε μία, για μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Master’s, με έναρξη το ακαδημαϊκό
έτος 2019-2020, στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στους ακόλουθους κλάδους:
• Ναυτιλιακές σπουδές, στη μνήμη του Γιώργου Π. Λιβανού. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους/νέες, τέκνα Ελλήνων
ναυτικών.
• Περιβαλλοντικές επιστήμες, στη μνήμη του Καπετάν
Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου. Προτεραιότητα θα δοθεί
σε νέους/νέες, που έχουν υπάρξει μέλη των περιβαλλοντικών
προγραμμάτων "Παιδική HELMEPA" και "Ναυτίλοι".
• Ναυπηγική - Θαλάσσια Μηχανική και Τεχνολογία, στη
μνήμη του Σταύρου Νταϊφά. Η Υποτροφία είναι ευγενική χορηγία της κόρης του, κας Ειρήνης Νταϊφά, Γενικής Γραμματέως
του Διοικητικού Συμβουλίου της HELMEPA.
Δεκτοί ως υποψήφιοι είναι νέοι/ες μέχρι 27 ετών, οι οποίοι
δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή και έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους* σε Ελληνικό Α.Ε.Ι. ή Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) με βαθμό τουλάχιστον "Λίαν Καλώς"
(7,5). Επίσης, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απόκτησης του πτυχίου
και η σειρά κατάταξης μεταξύ των αποφοίτων της σειράς τους, για
την οποία θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τη
Γραμματεία της Σχολής (π.χ. 15ος/η από 56), καθώς και η οικονομική τους κατάσταση.

Άλλες απαραίτητες προϋποθέσεις είναι ο/η υποψήφιος/α να
προσκομίσει:
1. Υπογεγραμμένη αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα.
2. Βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήμιο, αναφέροντας το
κόστος των διδάκτρων.
3. Πτυχίο ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα επιλογής για την
πραγματοποίηση των σπουδών και συγκεκριμένα:
• Αγγλικά: Proficiency of Cambridge ή Michigan ή TOEFL
		
ή IELTS
• Γαλλικά: Superieur III ή Sorbonne II
• Γερμανικά: Mittelstufe III
• Ιταλικά/ Ισπανικά: Superiore
4. Συστατικές επιστολές δύο καθηγητών του Α.Ε.Ι. από το οποίο
ο/η υποψήφιος/α αποφοίτησε.
5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους.
6. Για τους άρρενες υποψηφίους, το πιστοποιητικό εκπλήρωσης
των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας
λόγω σπουδών.
7. Βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία επικοινωνίας.
Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την 10η
Ιουνίου 2019 στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου
Περιβάλλοντος – HELMEPA, Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη 17121 (τηλ.
210 9343088) με την ένδειξη της συγκεκριμένης Υποτροφίας για
την οποία υποβάλλονται.
* Να αποδεικνύεται με νόμιμο έγγραφο έστω κι αν δεν έχουν λάβει ακόμη το πτυχίο.
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ενημερωτικά

Ολοκληρώθηκε στο Ναύπλιο το 6ο Mediterranean Yacht Show
102 επανδρωμένα επαγγελματικά yachts
Περισσότεροι από 450 επαγγελματίες του κλάδου από 31 χώρες
Για μια ακόμα μια φόρα εξελίχθηκε
στη μεγαλύτερη αριθμητικά έκθεση
επαγγελματικών επανδρωμένων
σκαφών αναψυχής στον κόσμο,
βάζοντας στο παγκόσμιο επίκεντρο
τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό.
Tην Τετάρτη 8 Μαΐου ολοκληρώθηκε το
6ο Mediterranean Yacht Show, το οποίο
διοργανώθηκε και φέτος στο φιλόξενο λιμάνι
του Ναυπλίου από τον Ελληνικό Σύνδεσμο
Θαλάσσιου Τουρισμού. Βασικός στόχος της
έκθεσης ήταν η προβολή και προώθηση των
επαγγελματικών επανδρωμένων σκαφών
αναψυχής που μπορούν να ναυλωθούν στην
Ελλάδα και σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο σε
ένα διεθνές κοινό charter brokers. Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι από 450 εμπορικοί επισκέπτες από 31 χώρες είχαν την ευκαιρία να
δουν από κοντά τα σκάφη που είναι διαθέσιμα
προς ναύλωση, να γνωρίσουν τα πληρώματά
τους και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες
και τις επιλογές που προσφέρουν.
Το φετινό Mediterranean Yacht Show κατέγραψε
102 εγγεγραμμένα επαγγελματικά επανδρωμένα σκάφη αναψυχής συνολικού αθροιστικού
μήκους που ξεπέρασε τα 3 χλμ, τα οποία το
κατέστησαν για μια ακόμη φορά τη μεγαλύτερη
διεθνώς έκθεση του είδους της σε αριθμό συμμετοχών και συνολικό μήκος σκαφών.
Η τελετή των εγκαινίων του 6ου Mediterranean Yacht Show πραγματοποιήθηκε
το Σάββατο 4 Μαΐου από τον πρόεδρο του
Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού κ. Μιχάλη Σκουλικίδη, παρουσία του
υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτη Κουβέλη, του περιφερειάρχη
Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη και του
δημάρχου Ναυπλιέων κ. Δημήτρη Κωστούρου. Το 'παρών' στην εκδήλωση έδωσαν ο
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Διονύσης
Τεμπονέρας, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων,
Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστος Λαμπρίδης, ο αρχηγός
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αντιναύαρχος Λ.Σ. Σταμάτιος Ράπτης,
ο περιφερειάρχης Λιμενικού Σώματος
αρχιπλοίαρχος κ. Σπυρίδωνας Κοντομάρης,
η Γενική Γραμματέας Τουρισμού κ. Γεωργία
Καραστάθη και η αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Τ. κ.
Αγγελική Χονδροματίδου.
Σημείο αναφοράς της πρώτης ημέρας του
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Yacht Show αποτέλεσε η δεξίωση για την
υποδοχή των επισκεπτών που έλαβε χώρα
στο Παλαμήδι, όπου για μια ακόμη φορά την
παράσταση έκλεψε η ερμηνεία του μουσικού
κουαρτέτου “Fortissimo”. Υποδεχόμενος
τους καλεσμένους στην εκδήλωση, ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού, κ. Μιχάλης Σκουλικίδης
πραγματοποίησε αναφορές στην άνοδο του
ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού μέσα σε
ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον ανταγωνισμού. Επιπρόσθετα έκανε
ειδική μνεία στη γεωμετρική πρόοδο του
Mediterranean Yacht Show, το οποίο μέσα
σε λίγα μόλις χρόνια έχει εξελιχθεί, με βάση
τον αριθμό συμμετοχών, στη μεγαλύτερη
διεθνώς έκθεση επαγγελματικών επανδρωμένων σκαφών αναψυχής.

•
•
•

Αριθμός σκαφών: 102 εγγεγραμμένα
σκάφη.
Αριθμός εμπορικών επισκεπτών: Περισσότεροι από 450 επαγγελματίες του
κλάδου.
Χώρες που εκπροσωπήθηκαν: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία, Ηνωμένο Βασί-λειο, Ισπανία, Καναδάς, Κίνα,
Μονακό, Νέα Ζηλανδία, Πολωνία, Ρωσία,
Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Άγιος Βικέντιος
και Γρεναδίνες, Ανγκουίλα, Αντίγκουα και
Μπαρμπούντα, Αυ-στρία, Αργεντινή, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Ελλάδα, Ισραήλ,
Κύπρος, Μαυροβούνιο, Κροατία, Τουρκία,

•

Τσεχία, Σλοβενία, Σεϋχέλλες, Ολλανδία,
Χονγκ Κονγκ και Αίγυπτος.
Αριθμός εκθετών: 34 περίπτερα εκθετών με υπηρεσίες και προϊόντα σχετικά με
το αντικεί-μενο της έκθεσης.

Στο Yacht Show συμμετείχαν μεταξύ άλλων
οι εταιρείες Burgess, Camper & Nicholsons
In-ternational, Edmiston, Fraser, Yachting
Partners International, CharterWorld, CSO
Yachts, IYC, Northrop & Johnson, TWW
Yachts, Yachtzoo, Luxury Charter Group
και West Nautical. Στο event παραβρέθηκαν
και αντιπρόσωποι της Διεθνούς Ένωσης
Θαλάσσιου Τουρισμού (MYBA). Στο πλαίσιο
του Yacht Show πραγματοποιήθηκε και ο
εξαιρετικά δημοφιλής διαγωνισμός Chefs’
Competition με κριτές μεταξύ άλλων τον
βραβευμένο με 2 Αστέρια Michelin σεφ του
εστιατορίου Σπονδή Άγγελο Λάντο καθώς
και τον σεφ Θάνο Στασινό με θητεία στα
εστιατόρια Nikkei (Αθήνα), Pacific (Monte
Carlo) και Ritz Carlton (Valencia). Κατά τη
διάρκεια του yacht show διοργανώθηκε
ένα πλήθος εκδηλώσεων και πάρτι προσφέροντας στους επισκέπτες ξεχωριστές
στιγμές διασκέδασης, ενώ την Τετάρτη
8 Μαΐου απονεμήθηκαν τα βραβεία του
Chefs’ Competition σε μια αποχαιρετιστήρια
εκδήλωση στο MEDYS Lounge. Η βραδιά
συνεχίστηκε με το καθιερωμένο πάρτι για τα
πληρώματα των σκαφών που διοργανώνεται
από την HYCA με την υποστήριξη του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού.
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Ready to exceed all your yachting needs
11, Vas. Georgiou B’ str., 166 74 Glyfada, Greece / Tel.:+30 210 8983185, Fax :+30 210 8983532,
info@praxisyachts.gr, brokerage@praxisyachts.gr,www.praxisyachts.gr
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Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης, Παύλος Κούρκουλος
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Αγώνας της Ελληνικής
Επαναστάσεως - Ύδρα 2019

Ο ιστιοπλοϊκός αγώνας της Ύδρας,
διεξάγεται επ’ ευκαιρία και προς
τιμή της εθνικής μας εορτής της
25ης Μαρτίου. Είναι η μεγάλη ιστιοπλοϊκή διοργάνωση που ανοίγει
την αυλαία της αγωνιστικής σεζόν.
Ο ανοιξιάτικος αυτός αγώνας προαναγγέλλει το καλοκαίρι που κάθε
χρόνο, από αγωνιστικής πλευράς,
επιφυλάσσει εκπλήξεις. Ο αγώνας της Ύδρας της 25ης Μαρτίου
διοργανώνεται από το 1973 από
τον ΠΟΙΑΘ και συγκεντρώνει κάθε
χρόνο μεγάλο αριθμό σκαφών.
Εφέτος διεξήχθη το τριήμερο 23 - 25
Μαρτίου και οι συμμετοχές έφτασαν τις
66, γι αυτό χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες,
performance και sport.
Το Σάββατο δόθηκε η εκκίνηση του πρώτου
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σκέλους και ο άνεμος ήταν αρκετά ισχυρός, πάνω από 20 κόμβους σε ένταση, από
βόρειες διευθύνσεις. Η εκκίνηση ήταν όρτσα,
με σημαδούρα offset και μετά τα σκάφη ταξίδεψαν πρύμα. Αρκετοί βιράρησαν τα μπαλόνια
ενώ κάποιοι άλλοι κινήθηκαν συντηρητικά
με τζένοες. Στον Κάβο Αντώνη της Αίγινας ο
καιρός έπεσε και σχεδόν όλος ο στόλος έβαλε
μπαλόνια για να ταξιδέψει γρήγορα. Κάποια
σκάφη πέρασαν μέσα από τα Τσελεβίνια, αλλά
κάποιοι άλλοι, οι λιγότεροι, πήγαν από έξω.
Όσο τα σκάφη πλησίαζαν την Ύδρα, ο άνεμος
γύριζε προς τα ανατολικά. Τελικά όλος ο στόλος τερμάτισε γρήγορα.
Την Κυριακή ο άνεμος κράτησε από βόρειες
διευθύνσεις, γύρω στα 5 μποφόρ. Η καθιερωμένη απονομή έγινε στον χώρο του πολιτιστικού κέντρου Μελίνας Μερκούρη. Κατά την
καθιερωμένη εκδήλωση απονομής των επάθλων της πρώτης ιστιοδρομίας, ο δήμαρχος
Ύδρας Γεώργιος Κουκουδάκης διάβασε την
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ύδρας
με την οποία ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ Ιωάννης
Μαραγκουδάκης ανακηρύχθηκε Επίτιμος

Δημότης Ύδρας για την πολυετή προσφορά
του στο νησί. Ακολούθησε η απονομή των
επάθλων και η δεξίωση για τα πληρώματα.
Τη Δευτέρα ωστόσο επικρατούσε απόλυτη
μπουνάτσα. Η ένταση του ανέμου αρχικά δεν ξεπέρασε τα 2 μποφόρ, ενώ έφτασε τα 4 μποφόρ
αργότερα, από νότιες διευθύνσεις και τα σκάφη
τερμάτισαν αργά το απόγευμα στο Μικρολίμανο.
Στον αγώνα μετείχε ως κυβερνήτης του
σκάφους Hermes3 (Pogo 12.50) και ένας
διεθνούς φήμης Γάλλος ιστιοπλόος, ο Charly
Fernbach, 3ος στην κατηγορία serie του Mini
Transat 2017, ο οποίος με μία εκτενή ανταπόκρισή του με τίτλο “Αγώνας Ύδρας: Τρεις
μέρες ιστιοπλοϊκού αγώνα στον ήλιο για το
ξεκίνημα της περιόδου” που δημοσιεύτηκε
στο διάσημο γαλλικό περιοδικό “Bateaux”
αναφέρεται με τα καλύτερα λόγια για τις
συνθήκες ιστιοπλοΐας στην Ελλάδα, για τη διοργάνωση του αγώνα και για την Ύδρα. Συγκεκριμένα ο διάσημος ιστιοπλόος αναφέρει:
«Ο ιστιοπλοϊκός αγώνας της Ύδρας του ΠΟΙΑΘ
είναι ένας από τους πιο φημισμένους της Ελλάδος και με κύρος, μία ωραία πράγματι έναρξη

της καινούργιας περιόδου που αρχίζει όπως και
στη Γαλλία με την άνοιξη. Στην Ελλάδα, τέλος
Μαρτίου, αρχή της καλοκαιρινής περιόδου, η
θερμοκρασία φθάνει την ημέρα εύκολα τους
20°C παρόλο που βλέπουμε μακριά τις χιονισμένες βουνοκορφές.
Ο ανοιξιάτικος αγώνας της Ύδρας είναι αφιερωμένος στην Ελληνική Επανάσταση επ’ ευκαιρία
της εθνικής εορτής. Μετείχαμε στον αγώνα με
ένα σκάφος Pogo 12.50 νοικιασμένο από τη
Fast Sailing και πλήρωμα με Άγγλους, Ρώσους, Γερμανούς, Βέλγους και Γάλλους, αφού
εν τω μεταξύ είχαμε διασχίσει όλο το Αιγαίο,
διανύοντας 600 ναυτικά μίλια.
Η Ύδρα είναι ένα ξεχωριστό νησί του Σαρωνικού Κόλπου. Η πόλη είναι χτισμένη στην πλαγιά
ενός λόφου γύρω από ένα μικρό λιμάνι. Η
ιδιαιτερότητα της Ύδρας είναι η απαγόρευση
κυκλοφορίας οχημάτων και άλλων μηχανοκίνητων μέσων. Όλες οι μετακινήσεις γίνονται
με τα πόδια, με σκάφη ή καβάλα σε γαϊδούρια.
Είναι ένα είδος ελληνικού Saint-Tropez όπου
κατοικούν πολλές διασημότητες. Πολυάριθμα
μονοπάτια επιτρέπουν την εξερεύνηση των

θησαυρών του νησιού.

Καγιαλής, καθώς και οκτώ ξένα πληρώματα.»

Η Ελλάδα είναι η χώρα της θάλασσας, του
ανέμου και του ήλιου, το τρίο της ευτυχίας για
τους ναυτικούς. Αυτή η χώρα με τα αναρίθμητα
νησιά είναι φημισμένη για τα παραδεισιακά
αγκυροβόλια στην καρδιά μιας τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μια ανταπόκριση ύμνος, που βοηθάει στην
προβολή της χώρας μας και καταλήγει:

Από την αρχαιότητα, είναι ένα μεγάλο ναυτικό
έθνος και ο Όμηρος δεν μας διαψεύδει. Έτσι,
όταν γνωρίζουμε ότι το
βασίλειο του Αιόλου, του
Ποσειδώνα και του Ήλιου
δεν απέχει περισσότερο από
τρεις ώρες πτήσης από το
Παρίσι, θα ήταν κρίμα να
μην επωφεληθεί κανείς από
μία τέτοια εμπειρία.

«Για τη γοητεία και την αυθεντικότητα του,
ο αγώνας της Ύδρας αξίζει μία παρένθεση
σε μία επίσκεψη στην Αθήνα. Πέρα από τον
αθλητικό χαρακτήρα, να ιστιοπλοείς στην
Ελλάδα, είναι μία αισθητική, πολιτιστική και
γαστρονομική ικανοποίηση.»

Στον αγώνα μετείχαν 63
από τα καλλίτερα ελληνικά σκάφη με ικανότατους
κυβερνήτες μεταξύ των
οποίων και οι χάλκινοι
ολυμπιονίκες 470 του Ρίο
Τάκης Μάντης και Παύλος
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Η απονομή της 1ης ιστιοδρομίας του αγώνα ΦΑΛΗΡΟ – ΥΔΡΑ,
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μαρτίου σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Υδραίικος Ναυτικός Όμιλος στην αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ. Στις φωτογραφίες παρουσιάζονται στιγμιότυπα από την απονομή.

1.

1. Ο δήμαρχος Ύδρας κος Γεώργιος Κουκουδάκης απονέμει τον τίτλο του Επίτιμου
Δημότη Ύδρας στον πρόεδρο του ΠΟΙΑΘ κον Ιωάννη Μαραγκουδάκη για την πολυετή
και πολυσχιδή προσφορά του στο νησί της Ύδρας.
2. Ο δήμαρχος Ύδρας με τον 1ο νικητή ομάδας P1 κατηγορίας Performance σκάφος
VELOS με κυβερνήτες τους ολυμπιονίκες Π. Μάντη και Π. Καγιαλή.
3. Ο λιμενάρχης Ύδρας Αντιπλοίαρχος Γεώργιος Μανδαλάκης με τον 1ο νικητή ομάδας
P2 κατηγορίας Performance σκάφος ALSOUMA με κυβερνήτη τον Θ. Γεωργιάδη.
4. Ο Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Ύδρας και αντιδήμαρχος Ιωάννης Μπελεγρής με τον 1ο
νικητή ομάδας Ρ3 κατηγορίας Performance σκάφος ADRA με κυβερνήτη τον Ζ. Γεωργιάδη.
5. Ο διοικητής της Σχολής Εμποροπλοιάρχων Ύδρας Αντιπλοίαρχος Ευάγγελος
Δανόπουλος με τον 1ο νικητή ομάδας S1 κατηγορίας Sport σκάφος MANOULI TOO με
κυβερνήτη τον Αλ. Θεοδωρίδη.
6. Ο Πρόεδρος ΠΟΙΑΘ Ιωάννης Μαραγκουδάκης με τον 1ο νικητή ομάδας S2 κατηγορίας
Sport σκάφος LENA με κυβερνήτη τον Β. Πρίφτη.
7. 7. Ο Πρόεδρος του Υδραϊκού Ναυτικού Ομίλου Θεόδωρος Μουστακαρίας με τον 1ο
νικητή ομάδας S3 κατηγορίας Sport ΕΧ ΑΝΙΜΟ με κυβερνήτη τον Σ. Τσάμη.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Κείμενο: Γεωργία Χατζηγιαννάκη, Ψυχολόγος – Παιδαγωγός
Φωτογραφίες: Πάνος Δημητρακόπουλος / αρχείο ΠΟΙΑΘ

άρθρο

Sailing Training Cup
Φτιάχνοντας εμπειρίες… από τα back stage!

"Sailing Training Cup" γιατί όταν
λέμε πως υπάρχουν δύσκολοι
τίτλοι το εννοούμε ή απλώς "Αγώνας Αργοσαρωνικού" όπως μας
αρέσει να το λέμε, από τη μία για
να νιώθουμε… ραλίστες οι άρτι
εκκολαπτόμενοι ιστιοπλόοι και από
την άλλη για να δανειζόμαστε την
αίγλη και το καμάρι των άλλων δύο
γνωστών αγώνων στα ελληνικά
πελάγη.
Το πάρτι ξεκινά από τις προπονήσεις.
Δευτέρες το πλήρωμα της Ανδρομέδας
με τυφλή εμπιστοσύνη στον Δημήτρη τον
καπετάνιο της ανταλλάζει γνώσεις θαλασσινές ή μη, ανοίγοντας genoa & μπαλόνια
και διαλέγοντας εμφανίσεις. Οι δυσκολίες
πολλές, οι χαρές περισσότερες, καθώς το
90% του πληρώματος ήταν αποφασισμένο
να ζήσει την εμπειρία στο φουλ, επιλέγοντας
τα διαθέσιμα (και μη) κρεβάτια για διαμονή
εντός του σκάφους.
Αρχές Αυγούστου, έναρξη καλοκαιρινών διακοπών για κάποιους - συνέχεια για κάποιους
άλλους, με διαβατήριο το πτυχίο Ιστιοπλοΐας στις αποσκευές ξεκινήσαμε τον
10ήμερο αγώνα σε νησιά και λιμάνια του
Αργοσαρωνικού, άλλοι για να νικήσουμε,
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άλλοι για να διασκεδάσουμε, και όλοι για να
ταξιδέψουμε. Οι ρόλοι είχαν ήδη διανεμηθεί,
οι αθλητές πήραν τις θέσεις τους και το ταξίδι
ξεκίνησε με γνώμονα την καλή δουλειά & την
άψογη διάθεση και με οδηγό την τήρηση των
ορίων και τον σεβασμό της ατομικότητας.
Πρώτος σταθμός Πόρος. Με τα στίγματα
ανά χείρας βγάλαμε πορεία, διακρίναμε την
Αίγινα από τον Πόρο, συζητήσαμε τους
κανόνες και πλεύσαμε. Η εικόνα είναι ακόμα
θολή για το πώς ξεκινήσαμε, πού τερματίσαμε, ποιος χαρίζει σε ποιόν και πόσο, τελικά
πώς θα δέσουμε, θυμάμαι όμως το μπάνιο
στον γραφικό Πόρο και το απόγευμα μας
βρίσκει να περιμένουμε τα αποτελέσματα σε
ένα café όπου η επιτροπή ανακοινώνει πως
είμαστε 2οι… ίσως να μας άκουσαν στον
Πειραιά! Δεύτερη ημέρα βγάζοντας πορεία
για Ερμιόνη, είχαμε την ευτυχία να σηκώσουμε μπαλόνια… Πλέοντας με μπαλόνι καθ΄όλη
σχεδόν την ιστιοδρομία τερματίσαμε γρήγορα
και δένοντας ανακαλύπτεις πόσο εύκολα γίνεται κανείς γραφικό σκίτσο του Στρούτζα, πως
είναι να μην έχεις σταγόνα νερού και πώς
στους 30°C αναζητάς τη λύση στα… διπλανά
σκάφη. Που κερνούν νερό, ρακί & ρεύμα,
ενώ οι συναγωνιστές κερνάνε δωμάτιο με
ντους. Έκτοτε, στη διήμερη παραμονή στην
Ερμιόνη εκτίμησα τα ντους στην παραλία του
Πόρτο Χέλι γιατί ο παστός από τη θάλασσα…
ντουσιέρες με πίεση ονειρεύεται. Φαγητό,
ποτό και η πρώτη εμπειρία από απονομές

ήταν όλα εκεί…
Όσοι ασχολούμαστε με ομάδες γνωρίζουμε
καλά πώς μπορείς να κρατήσεις την ψυχολογία της ομάδας. Αυτές οι γνώσεις χρειάστηκαν εδώ όσο ποτέ. Πλήρη άπνοια για πολλές
ώρες στην πορεία για το Ναύπλιο, χωρίς να
τολμά κανείς να κουνηθεί πάνω στο σκάφος, να ψάχνεις τον άνεμο ερμηνεύοντας τα
κύματα (ποια κύματα;) και κανείς μας να μην
θέλει να εγκαταλείψει. Νιώθω μόνο τυχερή
που έζησα αυτή τη βασανιστική ημέρα με την
ομάδα μου, ημέρα που κανένας μας δεν θα
ξεχάσει ποτέ. Νομίζω πως οι λέξεις Ψιλή και
Πλατιά (νησιά του Αργοσαρωνικού – τα οποία
κοιτούσαμε απελπισμένοι για 2-3 ώρες)
κτυπάνε ακόμα κόκκινο στο μυαλό μας. Κι
όμως, είναι η αιτία που ζήσαμε την εμπειρία
να τερματίσουμε στο Ναύπλιο, μόλις 12 δευτερόλεπτα πριν κλείσει η “πόρτα” για το όριο
τερματισμού, χωρίς να ξέρουμε αν έχουμε
τη σωστή ώρα, χωρίς πια να βλέπουμε λόγω
της νύχτας, με τους πιο απαισιόδοξους να
γνέφουν «όχι» και τους πιο παρορμητικούς
να λένε «το ‘χουμε!». Νομίζω πως πάλι μας
άκουσαν ως τον Πειραιά…
Το Ναύπλιο μας είχε υποδεχτεί με όλες του τις
ομορφιές, με παραλίες και απονομές, με τα
πληρώματα να γινόμαστε μία παρέα και ήταν
πια έτοιμο να δώσει τη σκυτάλη στον επόμενο
προορισμό. Εκκίνηση 4η για Κοιλάδα δύο
ημέρες μετά. Το ψαροχώρι με τις υπέροχες,
γραφικές ξύλινες βάρκες αποδείχτηκε ζόρικο

στην αγκυροβολία, καθώς οι βοριάδες επέβαλαν την αλλαγή θέσης του σκάφους αφού
η αγκυροβολία αποδείχθηκε αδύνατη… και
ναι, γνωριστήκαμε με όλους τους ψαράδες
πάνω στα σκάφη των οποίων «ντανιάσαμε» το
σκάφος μας.
Ερχόμενοι πάλι στη γραμμή εκκίνησης δύο
ημέρες μετά, η τελευταία ιστιοδρομία με
βρίσκει κυριολεκτικά δεμένη στην πλώρη για
λόγους ασφαλείας, έχοντας πολλούς ανέμους
στα πανιά μας, όπου μεταξύ Σπετσών και
Δοκού βρήκαμε την Ύδρα. Και δέσαμε εκεί
μεταξύ Μιαούλη και Ντονατέλας (ναι της

Versace), δεύτεροι αλλά πλήρεις και σε αυτή
την ιστιοδρομία και με το αργυρό κύπελλο στα
χέρια βάσει της γενικής κατάταξης. Η στιγμή
της απονομής στην «αριστοκρατική κυρία» του
Αργοσαρωνικού δεν ήταν μόνο η επισφράγιση της προσπάθειας, αλλά η τιμή να νοιώθει
κανείς μέρος ενός συνόλου, τηρώντας τους
κανόνες «μέχρι κεραίας» σύμφωνα με την
επιτροπή – τον «ελβετικό σουγιά» της διοργάνωσης. Αποδεικνύοντας πως σε αυτόν τον
αγώνα δεν χρειάζεται καν να πατάς γερά στη
γη! Αρκεί μόνο να πλέεις…
Αρχή της ιστιοπλοΐας, η συνεργασία και αρωγός της η ομαδικότητα. Σε ό,τι μπορεί κανείς
να φανταστεί. Από το μοίρασμα του πόσιμου
νερού σε συνθήκες άπνοιας έως την ανοχή
της όποιας ενόχλησης. Με την τιμή να έχουμε
καπετάνιο τον Δημήτρη που δε ξέρω αν η
αξία του φαίνεται στη φουρτούνα (5 μποφόρ
συναντήσαμε δεν τα λες και φουρτούνα
αλλά μια μούδα την πήραμε, ένα σωσίβιο το
βάλαμε), φαίνεται όμως σίγουρα στην τήρηση
της ισορροπίας, τη σωστή απόφαση την
κατάλληλη στιγμή και την πλήρως αγωνιστική διάθεση που μας έκανε να μην θέλουμε
να εγκαταλείψουμε μετά από ιστιοδρομία 9
ωρών. Και η ευγενής άμιλλα. Με τη γλυκύτητα
των υπόλοιπων καπεταναίων και πληρωμάτων τις υπόλοιπες ώρες στους δρόμους
των σταθμών μας. Το «μπράβο» που θέλεις
περισσότερο να πεις παρά να ακούσεις, αυτό
το «μπράβο» που λεγόταν από καρδιάς από
όλες τις πλευρές και σε κάνει να φουσκώνεις
σαν… μπαλόνι!
Σε αυτή την περιγραφή εστιάσαμε στις ιστιοδρομίες. Το Sailing Training Cup όμως δεν
είναι μόνο οι ιστιοδρομίες, είναι κυρίως
οι σχέσεις. Αυτές που χτίζονται συνεχώς

μέσα από κοινές εμπειρίες και βιώματα,
χρωματίζονται ανάλογα και 'γεμίζουν' τη
βαλίτσα του καθενός από εμάς. Γιατί οι
σχέσεις, φιλικές ή μη - που πιστέψτε με είναι
ίσως μεγαλύτερης βαρύτητας, είναι σίγουρα
κάτι διαφορετικό και έντονο για τον καθένα
ξεχωριστά.
Και κάπου εκεί, εκεί που ενώνονται το «ζην»
με το «ευ ζην» έρχεται το δέσιμο. Από τις ατάκες που μας έκαναν να κλαίμε από τα γέλια
(όχι Δημήτρη, η Ανδρομέδα ΔΕΝ κοιμίζει 10
άτομα, κοιμίζει 200 άμα θέλει), από τους
κωδικούς που αποκτήσαμε απέναντι σε κάθε
τι (Ρέντη στίγμα 23’ 00!), μέχρι τα στοιχήματα
για κάθε τι (πόσα μέτρα είναι η καρίνα του
σκάφους Νίκο;) που με έκαναν να κερνάω ως
χαμένη πάντα, ένα παγωτό την ημέρα…
Θέλετε να σας πω το μυστικό για μια επιτυχημένη διαμονή εντός του σκάφους; - σε άπταιστα ελληνικά - flexibility. Θέλετε να σας πω
το μυστικό για έναν επιτυχημένο αγώνα; Να
χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου. Θέλετε να
σας πω πώς περιέγραψα το οδοιπορικό στους
φίλους μου που ασχολούνται με την ιστιοπλοΐα; «πήραμε το αργυρό και δεν φάγαμε
DNF». Θέλετε να σας πω πώς περιέγραψα
το οδοιπορικό στους φίλους μου που δεν
ασχολούνται με την ιστιοπλοΐα; «πραγματικά, ήταν οι καλύτερες διακοπές που θα
μπορούσα να κάνω!». Εκτός από ένα σκίσιμο
στο πόδι από το σπινακόξυλο και έναν σπίλο
που κόπηκε στη μέση, έχω να θυμάμαι απίστευτες στιγμές χαράς, ανεμελιάς, κεφιού και
ικανοποίησης. Γιατί το Sailing Training Cup
δεν είναι απλώς ένας ακόμα αγώνας, είναι
επένδυση. Και είναι μακράν καλύτερο από
ότι θα μπορούσα να φανταστώ. Φυσικά…
ως το επόμενο…!
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Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Nautor Swan

άρθρο

ClubSwan 36
Το γεγονός που καθιέρωσε τη
Nautor Swan σαν ναυπηγείο διεθνώς, ήταν η γέννηση του Swan 36
το 1967, ένα από τα πρώτα fiberglass σκάφη. Το σκάφος συνδύαζε
μοντέρνες για την εποχή σχεδιαστικές γραμμές, fin keel και ανασχεδιασμένο εσωτερικό. Για τους λόγους
αυτούς είχε μεγάλη απήχηση στην
αγορά και τα πρώτα 90 σκάφη έπεσαν στο νερό μέσα σε τρία χρόνια.
Αγωνιστικά το σκάφος πήγαινε
εξαιρετικά, κερδίζοντας πολλούς
μεγάλους αγώνες διεθνώς.
Τέσσερα από εκείνα τα πρώτα ClubSwan,
έφτασαν και στην Ελλάδα και περιήλθαν
στην ιδιοκτησία του ΠΟΙΑΘ, όπου χρησιμοποιήθηκαν για σχολές ιστιοπλοΐας ανοικτής
θαλάσσης και διατηρήθηκαν μέχρι πριν από
μερικά χρόνια σε τέτοια καλή κατάσταση
ώστε να περάσουν πλέον στα χέρια ενός
Ολλανδού συλλέκτη! Είναι δε χαρακτηριστικό πως τα σκάφη, μετά από τόσα χρόνια
συνεχούς λειτουργίας, απέπλευσαν για τον
προορισμό τους, αποδεικνύοντας πόσο
αξιόπλοα παρέμεναν.
Μετά από 52 χρόνια ο ίδιος ενθουσιασμός
και πάθος για να ξεχωρίζει, γέννησε το
νέο ClubSwan 36.
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Από εκείνο το πρώτο πρωτοποριακό design
των Sparkman & Stephens μέχρι το σύγχρονο minimal design και την ξεχωριστή ταυτότητα
του Kouyoumdjian, το ClubSwan έχει σκοπό
να αλλάζει τη ροή της ιστορίας. Τα Swan καταφέρνουν να εντυπωσιάζουν είτε πρόκειται για
τα μεγάλα και πολυτελή σκάφη άνω των 100
ποδών, είτε πρόκειται για μικρά αγωνιστικά
όπως το 36. Με αυτό to μοντέλο δε, η ιστιοπλοΐα foil έρχεται πλέον και στα σκάφη για club
racing, ακόμα και για ιστιοπλοϊκές διακοπές.
Η γέννηση των ClubSwan ξεκίνησε τέσσερα
μοντέλα πριν και κράτησε για πολλά χρόνια. Τώρα, στη δεύτερη γενιά, η σχεδίαση
ανατέθηκε στο σχεδιαστικό γραφείο του Juan
Kouyoumdjian. Ένα γραφείο με μεγάλη πείρα
και επιτυχημένη πορεία τόσο σε αγωνιστικά σκάφη όσο και σε καινοτόμα design. Ο

Kouyoumdjian έγινε διάσημος μετά τα
πετυχημένα σκάφη για το Volvo Ocean
Race, αλλά και για τη συνεργασία του με
τη Swan για τα πρόσφατα ClubSwan 50 και
τα επερχόμενα ClubSwan 125.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του ClubSwan 36
φαίνονται με την πρώτη ματιά, όπως το flush
deck, το ανοιχτό και φαρδύ cockpit και ο μακρύς
αναδιπλούμενος πρόβολος που μαζεύεται μέσα
στην πλώρη. Το σχήμα της πλώρης ξεχωρίζει,
όπως και η καμπυλότητα της πλατιάς γάστρας
στο πλάι, που εκτοξεύει την ευστάθεια στα ύψη
χωρίς να χρειάζεται μεγάλο βάρος στην καρίνα.
Αλλά οι πρωτοτυπίες του νέου ClubSwan 36,
δεν σταματούν εκεί:
Το μήκος ισάλου είναι μεγαλύτερο από το ολικό
μήκος! Αυτό οφείλεται στην 'ανάποδη' πλώρη, η οποία λόγω σχεδιασμού είναι wave

piercing, σχεδιασμένη δηλαδή να τρυπάει
τα κύματα και να περνάει από μέσα, αντί
να προσπαθεί να τα καβαλήσει. Επιπλέον, η
σχεδίαση τους, όπως έχει αποδειχθεί από ωκεανοπόρα σκάφη, δεν επιτρέπει στο νερό της
θάλασσας να παραμένει στο κατάστρωμα, αντίθετα το οδηγεί γρήγορα προς τα έξω. Και τρίτο
και ίσως βασικότερο, αυτή η σχεδίαση, δομικά,
προσφέρει μεγαλύτερη ακαμψία στη γάστρα
και μεγαλύτερη πλευστότητα στο σημείο που
χρειάζεται περισσότερο, ενώ κατεβάζει και το
κέντρο βάρους του σκάφους. Αλλά και αεροδυναμικά υπερτερεί από την κλασική σχεδίαση
με τα μεγάλα και απότομα freeboards.
Η καρίνα έχει αρκετή επιφάνεια ώστε να
μειώνει τον εκπεσμό και να προσφέρει την
απαραίτητη ώση, μαζί με τα δύο μικρά πηδάλια, που όμως ενισχύονται δραστικά από
το C-Foil. Όσο πιο κλειστή η πλεύση, τόσο
περισσότερο χρειάζεται και εκτείνεται το Foil
από σταβέντο. Ωστόσο η καρίνα, αν και λεπτή, είναι αρκετά δυνατή ώστε να κρατάει
έναν βολβό 1,5 τόνου (από τους 2,5 τόνους
εκτόπισμα του σκάφους).
Η αρματωσιά επίσης είναι κάθε άλλο από συνηθισμένη. Το άλμπουρο είναι deck-stepped με
ένα εγκάρσιο σταυρό (και όχι swept-back).
Αυτό επιτρέπει να ρυθμίζεται κατά πολύ όλη η
γεωμετρία της αρματωσιάς. Αυτό το ονομάζει
η Swan “soft rig.” Η σκάντζα του άλμπουρου
αλλάζει θέση ώστε να μεταβάλλεται η κλίση του
(το rake). Βασικός παράγοντας στο τριμάρισμα
πλέον, εκτός από τα πανιά, είναι και η ίδια η αρματωσιά. Πανιά και αρματωσιά αποτελούν μία
οντότητα. Η αρματωσιά τριμάρεται μαζί με τα
πανιά αλλά και τα πανιά αποτελούν μέρος της
αρματωσιάς για τη στήριξη του άλμπουρου.
Το C-Foil εξαφανίζεται διακριτικά εντός της γάστρας, όταν όμως εμφανιστεί είναι προφανές
ότι πρόκειται για κάτι ασυνήθιστο. Το πτερύγιο
είναι ένα, μονοκόμματο και ημικυκλικό που
περνάει μέσα από τη γάστρα και εκτείνεται
στην υπήνεμη πλευρά. Αυτό σημαίνει πως
ούτε το πτερύγιο της καρίνας, ούτε τα πηδάλια
χρειάζεται να έχουν μεγάλη πλευρική επιφάνεια, άρα το σκάφος είναι πολύ γρήγορο στα
πρύμα με τo foil μαζεμένο, ενώ στα όρτσα το
foil εκτείνεται ανάλογα με τη γωνία πλεύσης.
Εννοείται ότι η κίνηση του γίνεται χειροκίνητα.
Κάτι άλλο πρωτότυπο και καινοτόμο είναι το
παραμελημένο σύστημα πρόωσης, μηχανή και
προπέλα. Εδώ αντί του κλασικού πετρελαιοκινητήρα, το ClubSwan 36 έχει έναν κινητήρα
σχεδιασμένο από την BMW με την τεχνολογία του Supercar της εταιρίας i8 ενώ το
σύστημα πρόωσης είναι της γερμανικής
Torqeedo που αποδίδει όλη την ισχύ των
μπαταριών στην πεντάφτερη προπέλα.
Όσον αφορά την γκαρνταρόμπα της κλάσης,
αυτή θα περιλαμβάνει 2 φλόκους, 2 μπαλόνια
και μία μαΐστρα και η συνεργασία θα είναι αποκλειστικά με την Quantum και τη North Sails.
Ακόμα και το καβαλέτο του σκάφους είναι
διαφορετικό από τα συνηθισμένα!
Η κλάση απαιτεί το σκάφος να είναι Owner/
Driver, δηλαδή να το τιμονεύει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του, με μέγιστο αριθμό επαγγελ-

ματιών ιστιοπλόων μεταξύ του πληρώματος
που δεν θα ξεπερνάει το 50%, μία συνταγή
πολύ πετυχημένη στο παρελθόν, τόσο στα
Farr 40 όσο και στα ΤΡ 52.
Η γκάμα των ClubSwan περιλαμβάνει τώρα
πια πέντε μοντέλα. Το νέο 36, τα προηγούμενα
42 και 45, το νέο 50 και το επερχόμενο 125.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

•
•
•

Ολικό Μήκος LOA = 11 μέτρα / 36 πόδια
Μήκος Ισάλου LWL = 10,59 μέτρα / 34,74
πόδια
Μέγιστο Πλάτος = 3,60 μέτρα / 11,8 πόδια

•
•
•

Βύθισμα = 2,75 μέτρα / 9 πόδια
Εκτόπισμα = 2.590 κιλά
Έρμα = 1.455 κιλά

Το πλήρωμα αποτελείται από 6 άτομα:

•
•
•
•
•
•

Ιδιοκτήτης / Τιμονιέρος
Tactician
Trimmer μπαλονιού
Trimmer Μαΐστρας
Trimmer Τζένοας
Πιτ
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Κείμενο και φωτογραφίες: ICARUS Sports

αγώνες τριγώνου

Athens Match Challenge
2ος Προκριματικός Αγώνας του Hellenic Match Racing Tour

Με δυνατές μονομαχίες μεταξύ
έμπειρων και πολλά υποσχόμενων
πρωτοεμφανιζόμενων ομάδων
ολοκληρώθηκε ο 2ος Προκριματικός Αγώνας του Hellenic Match
Racing Tour – Athens Match
Challenge στον Π.Ο.Ι.Α.Θ. 30 &
31 Μαρτίου 2019.
Η 1η αγωνιστική ημέρα ξεκίνησε με το
skippers meeting όπου οι καπετάνιοι ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα των αγώνων
από τον Διαιτητή του αγώνα, κύριο Σταύρο
Κουρή. Οι ομάδες περίμεναν με αγωνία την
εκκίνηση η οποία δόθηκε τελικά στις 16.30,
μετά από 3 αναβολές, καθώς οι δύσκολες
καιρικές συνθήκες με δυνατούς ανέμους
30-35 μιλίων, δεν επέτρεψαν να πέσουν οι
ομάδες στο νερό νωρίτερα. Η ομορφιά του
Σαρωνικού κόλπου και οι τελικά ευνοϊκοί άνεμοι αντάμειψαν τις ομάδες που αγωνίστηκαν.
Ολοκληρώθηκαν 3 συγκλονιστικά flights,

ΧΟ Ρ Η Γ Ο Σ
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6 αγώνες που ανέδειξαν 3 ομάδες με 2
νίκες η κάθε μία: ER-LAC, team orange &
ENGINEERS.
Με αναβολή ξεκίνησε και η 2η ημέρα του
αγώνα, και πάλι λόγω δυνατών ανέμων,
που δυσκόλεψε τις ομάδες αλλά προσέφερε

συγκλονιστικές μονομαχίες στους θεατές.
Με 20-22 μίλια αέρα πραγματοποιήθηκαν οι
σημερινοί αγώνες, προσφέροντας έναν απαιτητικό στίβο με έντονη δράση. Οι 7 ομάδες
έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, αλλά η
νίκη κατακτήθηκε άνετα από την ER-LAC

με Κυβερνήτη τον Θεόδωρο Τσουλφά να
τελειώνει τις μονομαχίες του αήττητος.
Οι ομάδες των ENGINEERS με κυβερνήτη τον Βασίλη Γουργιώτη και REBUILD
CONSTRUCTIONS JUNIOR με Κυβερνήτη
τον Γεώργιο Ζεϊμπάρη, έδωσαν μάχη στήθος
με στήθος για την δεύτερη θέση μέχρι το
τελευταίο λεπτό του τερματισμού. Σε όλη τη
διάρκεια του τελευταίου flight, οι δύο ομάδες
διεκδικούσαν τη θέση, προσφέροντας ένα
μοναδικό θέαμα στους θεατές, με την ομάδα
REBUILD CONSTRUCTIONS JUNIOR να κατακτά τελικά την πολυπόθητη 2η θέση.
Την 3η θέση κατέκτησε η ομάδα του
ENGINEERS του Βασίλη Γουργιώτη, την 4η
η ομάδα SAILORMOON με Κυβερνήτη την
Μαρία Τσαουσίδου, την 5η θέση η ομάδα από
τη Θεσσαλονίκη team orange με Κυβερνήτη τον Γιώργο Μαργιώλο, ενώ την 6η και
7η θέση αντίστοιχα κατέκτησαν οι ομάδες
CINDERELLA του Γιώργου Αργυρόπουλου και
MESS του Μιχάλη Βαϊδάνη.

Αναλυτικά αποτελέσματα του 2ου Προκριματικού αγώνα Hellenic Match Racing Tour
– Athens Match Race, ΠΟΙΑΘ
1η θέση: Η ομάδα ER-LAC με Κυβερνήτη
τον: Θεόδωρο Τσουλφά και πλήρωμα τους:
Μανωλακάκη Αντώνη, Καρδακάρη Παναγιώτη, Παρούση Θέμη
2η θέση: Η ομάδα REBUILD
CONSTRUCTIONS JUNIOR με Κυβερνήτη
τον: Γεώργιο Ζεϊμπάρη και πλήρωμα τους:
Οικονόμου Δημήτρη, Λαλαγιάννη Φοίβο,
Κόντη Παύλο
3η θέση: Η ομάδα ENGINEERS με Κυβερνήτη τον: Βασίλη Γουργιώτη και πλήρωμα
τους: Καζάκο Παύλο, Πατέλη Νικόλα, Καραδήμα Γιώργο

4η θέση: Η ομάδα SAILORMOON με Κυβερνήτη την: Μαρία Τσαουσίδου και πλήρωμα
τις: Μεντεκίδου Αλεξάνδρα, Παπαδέλη
Νικολέτα, Αδαμίδου Βικτώρια, Κοντογιαννοπούλου Μαρία – Χριστίνα
5η θέση: Η ομάδα team orange με Κυβερνήτη τον: Γιώργο Μαργιώλο και πλήρωμα
τους: Σταυρόπουλο Χρήστο, Μπουζάνας
Ιωάννης, Χατζηηλιάδης Σωκράτης
6η θέση: Η ομάδα CINDERELLA με Κυβερνήτη τον: Γιώργο Αργυρόπουλο και πλήρωμα
τους: Ξενάκη Κωνσταντίνο, Θεοδωρίδη Ανδρέα, Φωτιάδη Σταύρο, Αργυρόπουλο Γιώργο
7η θέση: Η ομάδα MESS με Κυβερνήτη τον:
Μιχάλη Βαϊδάνη και πλήρωμα τους: Κουνιάκη Ελένη, Τσιτζιλόνη Σύλβια, Δήμου Γιώργος

Οι 2 ομάδες, ER-LAC και REBUILD
CONSTRUCTIONS JUNIOR, κατέκτησαν
τις 2 προκρίσεις για τον Ημιτελικό των Κυθήρων 21-23 Ιουνίου.
Θα ακολουθήσει ο 3ος Προκριματικός αγώνας
στη Σκιάθο 10, 11 και 12 Μαΐου.
Το 2019 είναι η έκτη χρονιά διεξαγωγής
του Hellenic Match Racing Tour που με τη
συμμετοχή των σπουδαιότερων Ελλήνων
ιστιοπλόων, είναι πλέον ο κορυφαίος ιστιοπλοϊκός θεσμός στη χώρα μας.
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Κείμενο και φωτογραφίες: Δ.Σ. Ν.Ο.Μεσολογγίου
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Ιστιοπλοϊκός αγώνας

"ΘΥΣΙΑΣ 2019"
Στις 13 και 14 Απριλίου 2019
το Πνευματικό-Κοινωνικό-Αθλητικό
Κέντρο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και
ο Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου
διοργάνωσαν για πρώτη φορά στην
πόλη μας ιστιοπλοϊκό αγώνα για
σκάφη OPTIMIST & LASER 4,7
με την ονομασία “ΘΥΣΙΑΣ 2019”.
Ο αγώνας εντάχθηκε στις εκδηλώσεις των
Εορτών Εξόδου 2019 και πραγματοποιήθηκε
στο λιμάνι Μεσολογγίου. Συμμετείχαν 26
αθλητές ηλικίας από 8 ετών και άνω, από
τέσσερα ναυταθλητικά σωματεία της δυτικής
Ελλάδας που είναι τα παρακάτω: 0 Ναυταθλητικός Όμιλος Βόνιτσας, ο Ναυτικός
Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πρεβέζης, Ο Αθλητικός Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ρίου "ΙΑΣΩΝ" και
ο Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου.
Ο καιρός ήταν σύμμαχος και επέτρεψε στα
μικρά καπετανάκια να επιδείξουν τις ναυτικέςιστιοπλοϊκές τους ικανότητες. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6 ιστιοδρομίες όπου ανέδειξαν τους νικητές. Στο τέλος της δεύτερης
ημέρας στις εγκαταστάσεις του Ομίλου έγιναν
οι απονομές στους νικητές και ακολούθησε
μπουφές που επιμελήθηκαν οι μαθητές-σεφ
της σχολής ΟΑΕΔ.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο
του Πνευματικού Κέντρου κ. Τάσο Σκαρμούτσο, την αντιπρόεδρο κα. Σοφία Λαναρά και
τους υπαλλήλους για την άψογη συνεργασία
και την πολύτιμη βοήθειά τους. Επίσης τον λιμενάρχη Μεσολογγίου κ. Μηλιάδη το προσωπικό του λιμεναρχείου καθώς και το πλήρωμα
του πλωτού σκάφους για την υποστήριξή
τους, το προσωπικό του Λιμενικού Ταμείου
Μεσολογγίου και τον δ/ντή, τους μαθητές και
τους καθηγητές της σχολής μαγειρικής τέχνης
του ΟΑΕΔ για την προσφορά τους. Τους φίλους και τα μέλη που βοήθησαν στο στήσιμο
της διοργάνωσης και του θαλάσσιου στίβου.
Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στα ναυταθλητικά σωματεία, τους αθλητές τους και τους
γονείς που μας τίμησαν με την παρουσία τους.
Τονίζουμε ότι η συγκεκριμένη δράση μας δεν
θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη
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μεγάλη χορηγία του Ομίλου Εταιριών Ελληνικά
Πετρέλαια ΕΛΠΕ, της χορηγίας της ΓΕΦΥΡΑΣ
ΑΕ και της συνεχούς στήριξης του Ξενοδοχείου LIBERTY και του cafe bar restaurant
ΑΛΑΤΙΕΡΑ. Ο Ναυτικός Όμιλος Μεσολογγίου
νιώθει υπερήφανος που μετά τις επιτυχίες του
στην κολύμβηση – υδατοσφαίριση, κάνοε- καγιάκ, δύο αθλητές του κέρδισαν τα δύο πρώτα
τους μετάλλια στην ιστιοπλοΐα και ξεκινά ένα
νέο ταξίδι στον θαλάσσιο αθλητισμό. Επίσης
δεσμευόμαστε ότι ο συγκεκριμένος αγώνας
θα γίνει θεσμός της πόλης μας και θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.
Τα αποτελέσματα αναλυτικά

Κατηγορία Optimist αγοριών: 1ος Χριστόπουλος Νίκος ΑΙΟΡ, 2ος Χολέβας Νίκος
ΝOM, 3ος Δράκος Κων/νος ΝΙΟΠ.

Οptimist κοριτσιών: 1η Δούβλη Ανατολή
ΝΙΟΠ, 2η Τζεφρίου Έλενα ΝΟΒ, 3η Έλενα
Ντρε ΑΙΟΡ.
Optimist junior αγοριών: 1ος Ζαχαράκης
Δημήτρης ΝΟΒ, 2ος Κιτσαντάς Γεώργιος
ΝΙΟΠ, 3ος Γεωργάκος Αχιλλέας ΝΙΟΠ.
Optimist junior κοριτσιών: 1η Ρίζου Πηνελόπη ΝΙΟΠ, 2η Φεγγάρη Βασιλική ΝΟΒ, 3η
Κασσαβέτη Αδαμαντία ΝΟΜ.
Κατηγορία laser: 1ος Ηλιάδης Ισίδωρος
ΝΟΙΠ, 2ος Ασημακόπουλος Αντώνης ΑΙΟΡ,
3ος Μαραζιώτης Θεόφιλος ΑΙΟΡ.
Γενική κατάταξη: 1ος Ναυτικός Ιστιοπλοϊκός
Όμιλος Πρεβέζης, 2ος Ναυτικός Αθλητικός
Όμιλος Βόνιτσας, 3ος Αθλητικός Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ρίου ’ΙΑΣΩΝ‘, 4ος Ναυτικός
Όμιλος Μεσολογγίου.
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Κείμενο: Μαρίνα Ψυχογυιού, στέλεχος αγώνων πιστοποιημένη από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας
και βασικό μέλος της ομάδας διαχείρισης αγώνων της ΙΚΑ. Φωτογραφίες: Martina Orsini, Oliver Hartas

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula Kite
Παρίσι 2024: Η πρώτη δοκιμή της μεικτής σκυταλοδρομίας
Τον περασμένο Νοέμβριο επιβεβαιώθηκε ότι ένα από τα αγωνίσματα της ιστιοπλοΐας στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024
στο Παρίσι θα είναι η μεικτή
σκυταλοδρομία με αετοσανίδες.
Το αγώνισμα θα συμπεριλαμβάνεται στα Sailing World Cup από το
2021, όμως ήδη η Διεθνής Κλάση
Αετοσανίδας (ΙΚΑ) ξεκίνησε τις
δοκιμές ώστε να δημιουργηθούν
οι κανόνες και οι διαδικασίες για
την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή
και παρουσίασή του.
Στη νέα αυτή μορφή αγώνων, το πρώτο μέλος
της ομάδας πρέπει να εκκινήσει, να διανύσει τη διαδρομή και να τερματίσει ώστε να
‘ανοίξει’ την εκκίνηση για το δεύτερο μέλος
της ομάδας, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να
ολοκληρώσει τη διαδρομή και να τερματίσει.
Έτσι, η δεύτερη ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula Kite αφιερώθηκε στη
σκυταλοδρομία και παρότι το πρωτάθλημα ήταν
ατομικό για άνδρες και γυναίκες, 22 μεικτές
ομάδες από 11 χώρες δήλωσαν συμμετοχή.
Με την παρουσία εκπροσώπων από διάφορα
όργανα της Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (WS) που βρέθηκαν στη λίμνη Γκάρντα για να παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Formula Kite και την επίσημη
πρώτη δοκιμή της μεικτής σκυταλοδρομίας
εν’ όψει του ενδιάμεσου συνεδρίου της WS, η
ένταση και η ανυπομονησία ήταν αισθητές από
την αρχή του πρωταθλήματος. Όλοι οι εμπλεκόμενοι όμως, ακόμη και ο καιρός, συνεργάστηκαν απόλυτα και σε μια ιδανική ανοιξιάτικη
μέρα το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό και
φαίνεται ότι η επιλογή της πρωτότυπης αυτής
μορφής αγώνων θα φέρει στο πρόγραμμα
της ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες
συναρπαστικά διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Αν και αναμφίβολα μέχρι να ξεκινήσει ο
ολυμπιακός κύκλος του 2024 θα βελτιωθούν
κάποιες λεπτομέρειες, το στοιχείο της αλλαγής της ‘σκυτάλης’, καθώς και η διαφορετική
δυναμική των δύο μελών της ομάδας δίνουν
επιπλέον ευκαιρίες για εναλλαγές σε σχέση
με τους ‘κλασικούς’ αγώνες αετοσανίδας και
της ιστιοπλοΐας γενικότερα. Σε συνδυασμό
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με το γεγονός ότι κάθε ιστιοδρομία διαρκεί
μόλις 10 λεπτά και ανά 15 λεπτά υπάρχει
νέα εκκίνηση, το αγώνισμα αναμένεται να
δώσει σημαντική ώθηση στη θεαματικότητα
της ιστιοπλοΐας στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Μετά από 10 ιστιοδρομίες, ήταν εμφανές
ότι θα πρέπει και τα δύο μέλη της ομάδας
να είναι ‘δυνατά’, καθώς κορυφαία ονόματα
βρέθηκαν χαμηλά στην κατάταξη ενώ ‘μέτριες’ ομάδες βρέθηκαν κοντά στην κορυφή
της βαθμολογίας. Η ομάδα της ‘ασταμάτητης’
Daniela Moroz κατάφερε να κερδίσει, με ένα
μόλις βαθμό διαφοράς από τη δεύτερη και
τρίτη ομάδα οι οποίες ισοβάθμησαν ενώ η επί
σειρά ετών παγκόσμια πρωταθλήτρια Steph
Bridge που συμμετείχε με τον πρωταθλητή
Ευρώπης γιό της Guy κατάφεραν να τερματίσουν μόλις στην έβδομη θέση.
«Παραδόξως, μου άρεσε πολύ!» είπε η
Steph Bridge, που ενώ υποστηρίζει εδώ και
μία δεκαετία την εισαγωγή του αγωνίσματος
της αετοσανίδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες,
αρχικά ήταν επιφυλακτική απέναντι στη
σκυταλοδρομία. «Φυσικά είναι απογοητευτικό να κερδίζεις και ο συναθλητής να μην
τα πηγαίνει καλά. Αλλά αυτό θα δώσει μια
καινούρια, ευπρόσδεκτη διάσταση στην
ομαδική δουλειά».
Ο Ρώσσος Denis Taradin, 1ος στην παγκόσμια κατάταξη και τυχερός να αγωνίζεται με
την Elena Kalinina, έχει κι αυτός αλλάξει

γνώμη: «Είμαι ανεπιφύλακτα ενθουσιασμένος με τη σκυταλοδρομία. Αλλάζει εντελώς
τη δυναμική. Αγωνίζομαι για χρόνια με τους
άνδρες αλλά να βάλουμε μέσα τα κορίτσια…
αλλάζει τα πάντα. Έχει πολλή πλάκα!»
Αποτελέσματα μικτής σκυταλοδρομίας
1. USA 1
Daniela Moroz-Evan Hefferman

6pt

2. FRA 2
Alexia Fancelli – Maxime Nocher

7pt

3. RUS 1
Elena Kalinina – Denis Taradin

7pt

4. GER 1
Leonie Meyer – Folorian Gruber

9pt

5. POL 2
Julia Damasiewicz – Jakub Wurkowski 10pt
Η ολυμπιακή προοπτική της κλάσης φαίνεται
πως παρακίνησε πολλές εθνικές ομοσπονδίες
να επενδύσουν στην αετοσανίδα και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2019, με 90 άνδρες και
30 γυναίκες από 32 χώρες, είχε τις περισσότερες συμμετοχές γυναικών από ποτέ.
Επιπλέον, πολλές χώρες όπως η Γαλλία, η
Πολωνία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία,
η Κίνα και η Αυστραλία συμμετείχαν με
οργανωμένες αποστολές που περιλάμβαναν
νεαρούς αθλητές και αθλήτριες, προπονητές

με σκάφη και ομάδες υποστήριξης.
Στο ατομικό πρωτάθλημα το οποίο πραγματοποιήθηκε τις υπόλοιπες ημέρες, οι νικητές
δεν αποτέλεσαν έκπληξη, όμως η αποστολή
τους ήταν πολύ δυσκολότερη απ’ ότι είχαν
συνηθίσει παλαιότερα.
Για τη μόλις 18 ετών Daniela Moroz ήταν ο
τέταρτος συνεχόμενος τίτλος και ενώ ξεκίνησε τους αγώνες χαλαρά, με έκπληξη είδε
να απειλείται από τον συνεχώς αυξανόμενο
στόλο των γυναικών ενώ έχασε και δύο ιστιοδρομίες από την Elena Kalinina. «Είμαι πάρα
πολύ χαρούμενη! Ήταν δύσκολο και έμαθα
πολλά. Ξέρω ότι θα δυσκολέψει πολύ τώρα
που περισσότερα κορίτσια αρχίζουν να
ασχολούνται εντατικά. Και ήταν φανταστικά
να τρέχουμε στη γραφική λίμνη Garda,
ήταν η πρώτη μου φορά εδώ!»
Ο Γάλλος Nico Parlier ο οποίος κέρδισε
για τρίτη φορά, επίσης πιστεύει ότι με την
αετοσανίδα στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2024 έχουν εμφανιστεί νέα
πρόσωπα και ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί,

κάνοντας τη νίκη ακόμη πιο γλυκειά. «Είμαι πραγματικά χαρούμενος. Γίνεται όλο
και πιο δύσκολο, οι υπόλοιποι γίνονται
γρηγορότεροι και έχει πολύ ανταγωνισμό.
Αισθανόμουν γρήγορος, όμως πολλοί ήταν
κοντά μου. Οι εκκινήσεις ήταν απίθανες με
30 αθλητές στον χρυσό στόλο και οι κούρσες ήταν υπέροχες, κάτω από τα βράχια
στις όχθες τις λίμνης.»
Ο Βρετανός Olly Bridge ο οποίος επέστρεψε
μετά από διάλειμμα ενός έτους, τερμάτισε στη
δεύτερη θέση. «Είμαι ικανοποιημένος, είναι
καλό αποτέλεσμα. Δεν περίμενα πολλά και
ήμουν χαλαρός. Ένιωθα καλά και απ’ ότι
φαίνεται βοήθησε».
Ο Bridge κέρδισε την ισοβαθμία με τον επίσης
Βρετανό Connor Bainbridge ο οποίος ήταν
πανευτυχής. «Ήθελα να βρίσκομαι στο βάθρο και είναι καλά να το μοιράζομαι με τον
Olly Bridge και το Nico Parlier. Αλλά την
επόμενη φορά θέλω το ψηλότερο σκαλί».

2019 Pascucci Formula Kite World
Championships — Αποτελέσματα

Άνδρες
1. Nico Parlier (FRA)
2. Olly Bridge (GBR)
3. Connor Bainbridge (GBR)
Γυναίκες
1. Daniela Moroz (USA)
2. Elena Kalinina (RUS)
3. Breiana Whitehead (AUS)
Άνδρες U19
1. Arthur Lhez (FRA)
2. Oliver Hansen (DEN)
3. Scott Whitehead (AUS)
Γυναίκες U19
1. Daniela Moroz (USA)
2. Valeria Garashenko (RUS)
3. Julia Damasiewicz (POL)
Άνδρες U16
1. Maximilian Maeder (SGP)
2. Jakub Jurkowski (POL)
3. Michal Wojciechowski (POL)
Γυναίκες U16
1. Julia Damasiewicz (POL)
2. Magdalena Wojciechowska (POL)
3. Nina Arcisz (POL)
Άνδρες (Masters)
1. James Johnsen (DEN)
2. Nico Landauer (URU)
3. Ejder Ginyol (TUR)
Γυναίκες (Masters)
1. Steph Bridge (GBR)
2. Natalie Flintrop-Clarke (AUS)
3. Claire Durand (FRA)
Άνδρες (Grand Masters)
1. James Johnsen (DEN)
2. Wilson Veloso Junior (BRA)
3. Pierluigi Capozzi (ITA)
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Κείμενα: Σπυριδούλα – Ίριδα Σπανέα
Φωτογραφίες: αρχείο
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Ιστιοδρομίες για συμπεράσματα στη Μαγιόρκα
έκαναν οι νεαροί Αλέξανδρος Καλπογιαννάκης και Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ο Καλπογιαννάκης ήρθε 4ος στα RSX στην ηλικιακή κατηγορία έως 21 ετών και 14ος στα 58 σκάφη.
Ο Παπαδημητρίου στα Laser Standard ύστερα
από δέκα κούρσες, ήρθε 5ος στην ηλικιακή
κατηγορία άνω 21 ετών και 50ος στη γενική
κατάταξη. Οι θέσεις των άλλων Ελλήνων: 80ος:
Αν. Μπουγιούρης, 141ος: Μ. Καραδήμας,
148ος: Π. Κυπρόγλου, 153ος: Λ. Ζαμίτ.
Στα Ράντιαλ, η Βασιλεία Καραχάλιου δεν κατάφερε στις... λεπτομέρειες να μπει μέσα στον
"χρυσό στόλο". Πλασαρίστηκε στη 12η θέση
ανάμεσα στα 118 σκάφη. Η Αθανασία Φακίδη
ήρθε 18η. Οι άλλες θέσεις των πρωταθλητών
μας: 95η Α. Ρέκκα και 106 Α. Προβελεγγίου.
Στα 49άρια, οι Παναγιώτης Καμπουρίδης και Στέλιος Νούτσος ήρθαν 67οι στα 108 πληρώματα.

Ο Γιάννης Μιτάκης και η νέα
γενιά των ιστιοπλόων μας έδειξαν
θετικά δείγματα στο "Κύπελλο
της Πριγκίπισσας Σοφίας" που
διεξήχθη στη Μαγιόρκα.
Ο πρωταθλητής των FINN για άλλη μία
φορά μπήκε ανάμεσα στους κορυφαίους του
κόσμου και τα σταθερά του πλασαρίσματα
δείχνουν ότι ανήκει στην ελίτ του αθλήματος.
Δυναμική ήταν η παρουσία και των νεαρών
μας ιστιοπλόων, οι οποίοι έδειξαν ότι ακολουθούν ρότες διακρίσεων που χάραξαν οι παλαιότεροι. Όλα τα πληρώματα χρησιμοποίησαν τη
διοργάνωση για να τεστάρουν τα υλικά τους
και να βγάλουν συμπεράσματα που θα τους

βοηθήσουν στη συνέχεια της χρονιάς.
Στα Finn πήραν μέρος 86 σκάφη και διεξήχθησαν
11 κούρσες. Ο Γιάννης Μιτάκης σε όλη τη διάρκεια
των ιστιοδρομιών βρισκόταν μεταξύ των κορυφαίων. Τελικά πλασαρίστηκε στην όγδοη θέση.
Στην πρώτη δεκάδα του στόλου των 470
βρέθηκαν οι Τάκης Μάντης και Παύλος
Καγιαλής. Συμμετείχαν 73 σκάφη και
πραγματοποιήθηκαν έντεκα ιστιοδρομίες.
Οι "χάλκινοι" ολυμπιονίκες μας ήρθαν 10οι
και οι Βασίλης Παπουτσόγλου - Γιάννης
Ορφανός 26οι. Στις γυναίκες (45 σκάφη,
έντεκα κούρσες) οι Μαρία Μπόζη - Ραφαηλίνα Κλωναρίδου πλασαρίστηκαν 27ες.

Η διοργάνωση της Μαγιόρκας σηματοδότησε
και επισήμως την απόφαση της Σοφίας Μπεκατώρου και του Μιχάλη Πατενιώτη να διεκδικήσουν την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο στην κατηγορία των Nacra
17. Οι ιστιοπλόοι μας ήρθαν 41οι στα 59 σκάφη. Πραγματοποιήθηκαν δέκα ιστιοδρομίες.

Από ελληνικής πλευράς την καλύτερη εμφάνιση

Η Καραχάλιου ξεχώρισε στη Γένοβα
Με τις καιρικές συνθήκες να δημιουργούν προβλήματα στη διοργάνωση των ιστιοδρομιών πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Κύπελλο
της Γένοβας. Από ελληνικής
πλευράς το καλύτερο πλασάρισμα
έφερε η Βασιλεία Καραχάλιου, η
οποία ήρθε 5η και έμεινε μακριά
από το χάλκινο μετάλλιο για, μόλις,
έξι βαθμούς.
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Η πρωταθλήτρια των Λέιζερ
Ράντιαλ μπήκε
στην «κούρσα
των μεταλλίων»
ως υποψήφια για
το βάθρο αλλά
δεν τα κατάφερε.
Η εμφάνισή της
όμως έστειλε
καλά μηνύματα
για τη συνέχεια
της χρονιάς. Η

Τα RSX μας ξεχώρισαν στην Ευρώπη
Το 'παρόν' και το 'μέλλον' των ελληνικών RSX είχε δυναμική παρουσία
στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που
διεξήχθησαν στη Μαγιόρκα. Τέσ-

σερις αθλητές μας βρέθηκαν στην
πρώτη δεκάδα των κατηγοριών τους
και έδειξαν ότι η 'γαλανόλευκη' ιστιοσανίδα θα συνεχίσει να πρωταγω-

νιστεί στις διεθνείς διοργανώσεις.
Ο Βύρων Κοκκαλάνης έμεινε για μία... ανάσα
μακριά από το βάθρο. Πλασαρίστηκε στην
5η θέση της γενικής κατάταξης και μέχρι την
«κούρσα των μεταλλίων» διεκδικούσε
το ασημένιο μετάλλιο. Η έβδομη,
όμως, θέση σε αυτήν τον άφησε
εκτός βάθρου.
Στο βάθρο όμως ανέβηκε ο πιτσιρικάς Γιάννης Καρβουνιάρης που
ήρθε δεύτερος στην ηλικιακή κατηγορία -17 ετών. Πολύ καλές ήταν και οι
εμφανίσεις των Λεωνίδα Τσορτανίδη και Αλέξανδρου Καλπογιαννάκη. Τα παιδιά του ανέμου που δεν
έχουν φτάσει ακόμα στην ηλικία των
20 έδειξαν ότι δεν έχουν τίποτα να
ζηλέψουν από τους συναδέλφους
τους από άλλες χώρες. Βρέθηκαν
και οι δύο στην «κούρσα μεταλλίων»
της αγωνιστικής τους κατηγορίας
(αγωνίζονται με το μικρότερο πανί)
με τον Τσορτανίδη να καταλαμβάνει
την τέταρτη θέση και τον Καλπογιαννάκη την 7η. Ο Χαράλαμπος Κόγιας
ήρθε 30ος.
Στις γυναίκες -21 ετών, η Κατερίνα
Δίβαρη ήρθε 6η (38η στη γενική και
28η στην Ευρώπη). Η Ιωάννα Σίρτη
κατετάγη 50η.

Αθανασία Φακίδη ήρθε 30η και η Ναταλία
Ταμβακίδου 71η.
Στα Λέιζερ Στάνταρντ, ο Κύπριος Παύλος
Κοντίδης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Ο ολυμπιονίκης ήταν πρώτος μετά την
ολοκλήρωση των επτά ιστιοδρομιών αλλά
στο «medal race», παρά την καλή αρχή, δεν
κατάφερε να μείνει ανάμεσα στους προπορευόμενους και έφυγε από τη Γένοβα με το
ασημένιο μετάλλιο. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου ήρθε 50ος, ο Αντώνης Μπουγιούρης 51ος, ο Τάσος Παναγιωτίδης 82ος
και ο Μάριος Καραδήμας 102ος. Στα 470,
οι Τάκης Μάντης - Παύλος Καγιαλής
πλασαρίστηκαν 12οι, οι Βασίλης Παπουτσόγλου - Γιάννης Ορφανός 37οι, και οι
Μαρία Μπόζη - Ραφαηλίνα Κλωναρίδου
29ες. Στα 49άρια, οι Παναγιώτης Κα-

μπουρίδης - Στέλιος Νούτσος ήρθαν 61οι.
Στα Nacra 17 αγωνίστηκε η «χρυσή»
ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου και ο Μιχάλης Πατενιώτης. Οι ιστιοπλόοι δεν κατάφεραν να πάρουν κάποιο καλό πλασάρισμα
επειδή δεν αγωνίστηκαν στις πρώτες ιστιοδρομίες διότι βρέθηκαν στη Λωζάνη για

να παραστούν στην παρουσίαση μιας νέας
διοργάνωσης, του Star Sailors League, η
οποία φιλοδοξεί να γίνει κάτι αντίστοιχο με
το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου για
την ιστιοπλοΐα. Οι διοργανωτές επέλεξαν τη
Σοφία Μπεκατώρου να είναι ο αρχηγός της
ελληνικής ομάδας. Στη Γένοβα το «δίδυμο»
των Nacra 17 ήρθε 41ο.
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Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Καλπογιαννάκης
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Techno
293 Plus ο Αλέξανδρος Καλπογιαννάκης. Ο «γιος του ανέμου»
πρόσθεσε ακόμη μία διάκριση
στη συλλογή του, η οποία είναι
ήδη εντυπωσιακή σε σχέση με το
νεαρό της ηλικίας του. Οι αγώνες
διεξήχθησαν στο Πορτιμάο της
Πορτογαλίας.
Ο νεαρός πρωταθλητής ήταν από την αρχή
μέχρι την ολοκλήρωση των ιστιοδρομιών
ανάμεσα στους πρωταγωνιστές. Κέρδισε τις

13 από τις 15 ιστιοδρομίες που διεξήχθησαν και έδειξε ότι παραμένει πρωταγωνιστής
σε μία κατηγορία που έχει κερδίσει ολυμπιακό
μετάλλιο νεότητας. Στο δεύτερο σκαλί του
βάθρου βρέθηκε άλλος ένας Έλληνας, ο
Ιωάννης Καρβουνιάρης. Στο τρίτο σκαλί του

βάθρου ανέβηκε ο Αυστραλός Γκράε Μόρις.
Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο Νικόλαος
Σιλιτζόγλου (5ος). Στους αγώνες συμμετείχαν 28 αθλητές απ' όλο τον κόσμο.

Κείμενο και φωτογραφίες: Αθλητικό Τμήμα ΝΑΟΒ

Με συμμετοχή 219 σκαφών διεξήχθη το

Περιφερειακό Πρωτάθλημα Αθηνών Optimist
Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας
σε συνεργασία με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία διοργάνωσε με μεγάλη
επιτυχία την 2η φάση του Περιφερειακού

Πρωταθλήματος Αθηνών κατηγορίας σκαφών Optimist στις 9-10 Μαρτίου 2019.
Ο θαλάσσιος χώρος στην περιοχή της
Βούλας γέμισε ιστιοπλοϊκά πανιά και οι

219 αθλητές ηλικίας 8-14 ετών από 20
Ομίλους έδωσαν το 'παρών'
προκειμένου να διεκδικήσουν την πρόκριση τους
στην προεθνική ομάδα.
Δυστυχώς οι πολύ χαμηλές εντάσεις ανέμου που επικρατούσαν και τις δυο ημέρες
δεν επέτρεψαν στην Επιτροπή να κάνει
αρκετές κούρσες. Οι αθλητές χωρίστηκαν
σε 3 γκρουπ και το Σάββατο η Επιτροπή
κατάφερε να κάνει 2 κούρσες για τα δύο
γκρουπ και 3 για το ένα.
Την Κυριακή μετά από πολύωρη παραμονή
στη θάλασσα και μετά από πάρα πολλές
προσπάθειες προκειμένου να βγει κούρσα,
η Επιτροπή κατάφερε να κάνει από μία
κούρσα στο κάθε γκρουπ που δεν είχε
τρέξει 3η το Σάββατο.
Μετά το τέλος των ιστιοδρομιών ο ΝΑΟΒ
βράβευσε τους τρεις πρώτους νικητές της
γενικής κατάταξης στα αγόρια και τις τρεις
πρώτες αθλήτριες στα κορίτσια.
Καλή επιτυχία στους μικρούς ιστιοπλόους
για τη συνέχεια των αγώνων τους.
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Commited to Excellence

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ AIS
Για την Ασφάλεια Πληρώματος και επιβατών
σε περίπτωση που πέσουν στην θάλασσα.

• Αυτόματη & χειροκίνητη ενεργοποίηση.
• Άμεση αποστολή σήματος και λήψη

125mm

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.

65mm

+ GPS

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

25mm

MODEL MT603

Plb/ Personal

• 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

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
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
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Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης Πάνος Δημητρακόπουλος

συνέντευξη

Δημήτρης Δεληγιάννης:

«Ο κύκλος έκλεισε»
Μιλάει και νομίζεις ότι ακούς τη
θάλασσα. Τον παρατηρείς και
καταλαβαίνεις ότι και ο χαρακτήρας του είναι σαν τη θάλασσα.
Από τη θανατηφόρα ηρεμία, από
τη μπουνάτσα, μπορεί να περάσει
στον άγριο κυματισμό. Από μικρό παιδί έδεσε τη ζωή του με το
υγρό στοιχείο, η θάλασσα έγινε η
επίσημή του αγαπημένη και, εάν
που και που... ξενοκοιτάζει λίγο τις
χιονισμένες πίστες των βουνών,
πάντα σε αυτήν επιστρέφει. Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής, εραστής της ανοικτής θάλασσας, ο Δημήτρης Δεληγιάννης,
ο "Μπούκης" για την ελληνική
ιστιοπλοΐα, μυήθηκε στην τέχνη
του αρμενίσματος σε ηλικία οκτώ
ετών και από τότε μέχρι σήμερα
δεν έπαψε να ακούει στα αυτιά
του την, κατά τον Καβάφη, κρυφή
φωνή της θάλασσας.

«Ξεκίνησα σε μικρή ηλικία. Ήμουν οκτώ
ετών και για τη δικιά μου τη γενιά αυτή
ήταν πολύ μικρή ηλικία. Βρέθηκα στη
θάλασσα από τυχαίο γεγονός. Η οικογένειά
μου έμενε στον Άλιμο και τότε ιδρύθηκε

το ιστιοπλοϊκό τμήμα του Ναυτικού Ομίλου
Καλαμακίου. Είμαι ο πρώτος αθλητής του.
Έχω αριθμό μητρώου 1 και ξεκίνησα να
κάνω μόνος μου», μας λέει και γυρίζει σιγά
σιγά το ρολόι του χρόνου πίσω. Τότε που
ως παιδί τσαλαβουτούσε με το σκαφάκι του
σε μια περιοχή που δεν κυριαρχούσε, όπως
σήμερα το μπετόν και τα παιδιά περνούσαν
ώρες ατελείωτες μέσα στο υγρό στοιχείο.
Ο Δημήτρης Δεληγιάννης, όμως, μπορεί να
βρέθηκε τυχαία στη θάλασσα αλλά η οικογένειά του τού είχε εμφυσήσει την αγάπη γι΄
αυτήν. «Οι γονείς μου έκαναν ιστιοπλοΐα στον
Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης. Έφτασα μέχρι ένα επίπεδο τρέχοντας
με Optimist και μετά δεν μπορούσα να μείνω
στον ΝΟΚ γιατί δεν είχε άλλα σκάφη. Τότε, είχε
μόνο Optimist. Αναγκαστικά πήγα στο Μικρολίμανο, όπου εκείνη την εποχή αποτελούσε
κέντρο της ιστιοπλοΐας. Ξεκίνησα στον Ναυτικό
Όμιλο Ελλάδος. Είχα την τύχη να τρέξω
με τον Γιώργο Ανδρεάδη σε ολυμπιακή
κατηγορία (Soling), και λέω ότι είχα την
τύχη γιατί, εκτός από τις γνώσεις που πήρα
από αυτόν, τρέξαμε σε πολλούς αγώνες
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στο εξωτερικό, που για την εποχή εκείνη
αυτό δεν ήταν εύκολο. Πριν αγωνιστώ με τον
Ανδρεάδη είχα τρέξει 420 και 470 όπου είχα
διακριθεί σε πανελλήνιο επίπεδο».
Μιλάει και οι λέξεις βγαίνουν από το στόμα
του σαν τα κύματα. Δεν ξέρεις τι θα φέρει το
επόμενο κύμα. Μοναδική επιλογή να αφεθείς
στα λόγια του και να ταξιδέψεις σε εκείνες
τις εποχές που μπήκαν γερά θεμέλια για να
χτιστεί το σημερινό ελληνικό οικοδόμημα
διακρίσεων στο άθλημα. «Μετά έγινε μία
μεγάλη αλλαγή στην ιστιοπλοϊκή μου καριέρα.
Σε αυτή την αλλαγή οφείλω ότι έκανα και στη
μετέπειτα πορεία μου. Έτρεξα με τον Τάσο
Μπουντούρη. Τρέξαμε 25 χρόνια μαζί»,
μας λέει και όταν το ρωτάμε πως δύο τόσο
δυναμικοί χαρακτήρες ταίριαξαν, μας απαντάει: «Τα πηγαίναμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν
- και είμαστε παρόλο που τώρα δεν έχουμε
καθημερινή επαφή - σαν αδέλφια. Ζούσαμε
μαζί. Ο τρίτος του πληρώματος είχε αλλάξει
ούτε εγώ δεν ξέρω πόσες φορές. Πήγαμε σε
τρεις ολυμπιακές διοργανώσεις. Κερδίσαμε παγκόσμια, ευρωπαϊκό... Γενικά είχαμε
μία πολύ καλή πορεία. Αλλά εγώ λέω ότι

με σημάδεψε αυτά τα χρόνια γιατί πήρα ένα
μέρος των γνώσεων και της εμπειρίας του
Τάσου. Υπάρχουν μερικά πράγματα που
είναι επίκτητα και κάποια που είναι έμφυτα.
Ο Τάσος ήταν γεννημένος για ιστιοπλόος.
Όπως ο άλλος είναι ψηλός και είναι γεννημένος για να παίζει μπάσκετ ή όπως άλλος έχει
γερά πόδια για να παίζει ποδόσφαιρο, έτσι ο
Τάσος ήταν ιδανικός για να κάνει ιστιοπλοΐα.
Ε, λοιπόν εγώ παίρνοντας ένα μέρος από τις
γνώσεις, τις εμπειρίες και τις ιδιαιτερότητες
του Τάσου κατάφερα να πρωταγωνιστώ μέχρι
και σήμερα. Γι΄ αυτό λέω ότι σε αυτόν τον
άνθρωπο οφείλω τα πάντα. Ήταν για εμένα ένα
σχολείο. Κι ο Τάσος δεν ήταν μόνο ο άνθρωπος που είχε ιστιοπλοϊκές γνώσεις. Χωρίς να
έχει μορφωθεί, χωρίς να έχει διαβάσει ποτέ,
το σχολείο, π.χ., το έβγαλε με το ζόρι. Παρόλα
αυτά, ήταν ο άνθρωπος που κατάφερε να
διακριθεί όχι μόνο σε αγωνιστικό, αλλά και σε
διοικητικό επίπεδο. Ως πρόεδρος των Συλλόγου Ολυμπιονικών είχε πετύχει τα πάντα για
τον σύλλογο. Ότι προνόμια πήρε ο Σύλλογος
για τα μέλη του, όλα αυτά διεκδικήθηκαν και
κερδήθηκαν από τον Τάσο. Εδώ θα ήθελα να
προσθέσω ότι ο Τάσος έχαιρε εκτιμήσεως σε

διεθνές επίπεδο».
Εσένα η σχέση μου με το σχολείο, ποια ήταν;
(Χαμογελάει). «Δεν διάβαζα ιδιαίτερα παρότι
τελείωσα ένα δύσκολο σχολείο, τη Λεόντειο
Σχολή, με έναν ικανοποιητικό βαθμό. Κατάφερα να μπω στο Πολυτεχνείο με ένα μπόνους
που είχα από τον αθλητισμό. Φοίτησα αλλά
δεν πήρα πτυχίο γιατί δε με ενδιέφερε, είχα
πάει στους Ολυμπιακούς του 1984 και ήμουν
Ολυμπιονίκης. Είχαμε διεθνείς επιτυχίες,
παγκόσμια, ευρωπαϊκά, ήμουν μέσα στη δόξα,
είχα ξεκινήσει και τη δουλειά μου, απ΄ όπου
έβγαζα κάποια χρήματα, και, κακώς, δεν πήγα
να πάρω το πτυχίο. Τις γνώσεις που ήθελα
για τη μηχανολογία τις πήρα από τα χρόνια της
φοίτηση. Με βοήθησαν πολύ στην ιστιοπλοΐα».
Η σχέση του με την ανοικτή θάλασσα
Το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στα soling, άνοιξε έναν νέο κύκλο στη
ζωή του ολυμπιονίκη. Αυτό έγινε το 1993,
χρονιά όπου ολοκλήρωσε την καριέρα του
στο τρίγωνο και μαζί με αυτή τη συνεργασία
με τον Τάσο Μπουντούρη. «Αποφασίσαμε
ότι δεν είχε νόημα να συνεχίσουμε στο
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soling. Τα είχαμε κάνει όλα: συμμετοχές σε
τρεις ολυμπιακές διοργανώσεις, διακρίσεις σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά, οπότε
λες ας φύγω με το κεφάλι ψηλά. Ο Τάσος
συνέχισε στα STAR όπου δε μπορούσα να τον
ακολουθήσω λόγω σωματικών προσόντων. Το
Σταρ θέλει βαρύ πλήρωμα. Έτσι άρχισα εγώ
να ασχολούμαι με την ανοικτή θάλασσα.
Εντάχθηκα στην ομάδα "Ωκύαλος" με
αρχηγό τον Γιώργο Έρτσο, ο οποίος ήταν
και είναι ένας από τους καλύτερους ιστιοπλόους ανοικτής θαλάσσης στην Ελλάδα.
Έτσι, πήρα γρήγορα τις γνώσεις διότι μπήκα σε
μία ομάδα που ήδη, έτρεχε στο εξωτερικό και
κέρδιζε. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι θέλω
να κάνω μία δική μου ομάδα. Ήταν το 2006.
Ξεκίνησα να φτιάχνω την ομάδα. Αποφάσισα
ότι για να το κάνει κάποιος αυτό, δεν μπορεί να
το κάνει μόνος του, εκτός κι αν είσαι πλούσιος.
Εγώ πλούσιος δεν ήμουν. Έπρεπε να βρω έναν
άλλο άνθρωπο, ο οποίος θα μπορούσε να
με βοηθήσει. Δηλαδή εγώ να κοιτάξω για να
εξασφαλίσω κάποια πράγματα αγωνιστικά και
έξω αγωνιστικά (οικονομικά), και να υπάρχει
ένας άλλος άνθρωπος που θα μπορούσε να με
βοηθήσει στην οργάνωση της ομάδας, να γίνει,
δηλαδή, το δεξί μου χέρι και όπως ο Τάσος
μετάδωσε σε εμένα τις γνώσεις του, να μπορέσω να μεταδώσω και εγώ αυτά που ήξερα
σε κάποιον άλλον που θα ήταν μαζί μου και θα
κάναμε ένα δυνατό δίδυμο. Από τα χρόνια στην
"Ωκύαλος" είχα γνωρίσει τον Σίμο Καμπουρίδη, με τον οποίο ταιριάξαμε, παρόλο που
οι χαρακτήρες μας δε μοιάζουν. Στην αρχή ξεκινήσαμε δειλά δειλά νοικιάζοντας ένα σκάφος,
μετά αποκτήσαμε δικό μας, μετά μεγαλώσαμε,
και φτάσαμε μέχρι εδώ. Το θεωρώ μεγάλη
επιτυχία, διότι δεν υπήρχαν χρήματα. Στο
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παρελθόν υπήρχαν ομάδες με τις οποίες
είχα τρέξει με όλες - και με τον Πέτρο τον
Γουλανδρή, και με τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο και, κυρίως, με τον Γιάννη Κωστόπουλο-, που είχαν διακριθεί στο εξωτερικό. Αυτές όμως ήταν ομάδες που υπήρχε
μπάτζετ. Εμείς φτιάξαμε ομάδα με τα...
ψέματα. Καταφέραμε να πάμε σε ευρωπαϊκά, κερδίσαμε την κατηγορία "Κορίνθιανς"
σε ένα ευρωπαϊκό, είχαμε πολλές συμμετοχές στο εξωτερικό, το οποίο δεν είναι και
εύκολο να το πετύχεις όταν δεν υπάρχουν
τα χρήματα. Θα ήθελα να πω ότι ως αθλητής

είμαι από τους πολύ τυχερούς διότι έχω κάνει
έναν πλήρη κύκλο».
Τι σημαίνει για εσένα “πλήρης κύκλος”;
«Ξεκίνησα, έτρεξα σε ολυμπιακές κατηγορίες, διακρίθηκα, πήγα στην ανοικτή θάλασσα.
Διακρίθηκα και ο κύκλος μου κλείνει - αυτό δε
σημαίνει ότι σταματάω την ιστιοπλοΐα - διότι
θεωρώ ότι κατάφερα να δώσω μια συνέχεια. Διότι μέσω του Σίμου και της ομάδας
"Bullet" δημιούργησα κάτι που θα συνεχίσει. Θα είμαι και εγώ πίσω, και θα συνεχίσει.

Αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά. Έτσι, υπάρχει μία
συνέχεια. Ο Τάσος Μπουντούρης είχε εμένα
ως συνέχεια. Εγώ θα έχω τον Σίμο... Και αυτό
με χαροποιεί πάρα πολύ. Γι΄ αυτό λέω ότι ολοκλήρωσα τον κύκλο μου ως αθλητής».
Ποια θεωρείς μεγαλύτερή σου επιτυχία;
«Σαφώς η μεγαλύτερή μας επιτυχία, και
εμένα και του Τάσου, ήταν το χρυσό μετάλλιο, το 1993, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Ήμασταν οι πρώτοι που κέρδισαν χρυσό σε
παγκόσμιο πρωτάθλημα. Σε ότι αφορά τον
βαθμό δυσκολίας, όλοι οι αγώνες είναι δύσκολοι. Απλώς υπάρχουν αγώνες που σε ευνοεί
η τύχη και αγώνες που δε σε ευνοεί. Σε αυτόν
τον αγώνα η τύχη έδειχνε ότι μας ευνοούσε.
Βέβαια, μας το χρώσταγε διότι πριν από μερικά
χρόνια είχαμε έρθει δεύτεροι, οπότε φαινόταν
ότι... πλησίαζε».

αρρωσταίνω εύκολα, έτυχε να πάθω μονοπυρήνωση με πήγαν στο νοσοκομείο. Ήταν
άλλες εποχές, δεν υπήρχε μεγάλη οργάνωση
με αναπληρωματικούς κλπ και, τελικά, ο Τάσος
έτρεξε όπως όπως με τον Άλφη Γεωργιάδη,
που δεν είχε μπει ποτέ σε Soling. Έτρεξε στις
δύο τελευταίες κούρσες. Σε αυτόν τον αγώνα,
εάν συνεχίζαμε όπως ήμασταν, δεν χανόταν με
τίποτα το μετάλλιο. Δυστυχώς όμως από την
πρώτη βρεθήκαμε στην 6η θέση».
Από την ανοικτή θάλασσα;
«Δε θα ξεχάσω έναν αγώνα στη Σαρδηνία
όπου έτρεχα με τον Πέτρο Γουλανδρή όπου
είχε πρωτόγνωρες καιρικές συνθήκες και
κινδυνέψαμε. Σε εκείνο τον αγώνα πνίγηκε
όλο το πλήρωμα ενός σκάφους, του "Άριετ". Κι
από τότε άλλαξαν και κάποιοι κανονισμοί στην
ανοικτή θάλασσα και στους αγώνες».

Υπάρχει άλλος αγώνας που να έχει μείνει
στη μνήμη σου;

Πως βλέπεις την ελληνική ιστιοπλοΐα, στο
τρίγωνο και στην ανοικτή θάλασσα;

«Ένας άλλος αγώνας που μου έχει μείνει στη
μνήμη ήταν το 1984, στους Ολυμπιακούς
του Los Antzeles. Μάλιστα, με 'πονάει'.
Μέχρι την 5η ιστιοδρομία ήμασταν πρώτοι
στη γενική βαθμολογία. Παρόλο που δεν

«Οι ολυμπιακές κατηγορίες έχουν πάρει τον
δρόμο τους. Θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, τα οποία εξαρτώνται από τη διάθεση της
Πολιτείας, και πότε θα εμφανιστεί κάποιο
ταλέντο, γιατί ταλέντα δεν βγαίνουν συνέχεια.

Έχεις ένα ταλέντο, τραβάει όλη την κλάση,
κι έρχεται ένα μετάλλιο. Νομίζω όμως ότι το
τρίγωνο έχει πάρει τον δρόμο του εδώ και
πάρα πολλά χρόνια. Σε ότι αφορά την ανοικτή
θάλασσα, όταν ξεκίνησα εγώ, μάλλον την
εποχή της δικιάς μου γενιάς, περνούσε από
ένα μεταβατικό στάδιο. Από εκεί που μέχρι τότε
η ιστιοπλοΐα της ανοικτής θάλασσας ήταν ένα
πιο ερασιτεχνικό άθλημα άρχισαν να μπαίνουν ομάδες μαθημένες από την ιστιοπλοΐα
ολυμπιακών κατηγοριών και ξαφνικά ανέβηκε
απότομα επίπεδο. Θεωρώ ότι τώρα περνάμε
στο επόμενο στάδιο. Δηλαδή η παλιά γενιά
τώρα είμαι εγώ - και η δικιά μου η γενιά- και η
καινούρια γενιά είναι όλα αυτά τα παιδιά που
έρχονται από τις ολυμπιακές κατηγορίες. Αυτά
τα παιδιά είμαι βέβαιος ότι σε μερικά χρόνια δε
θα μπορώ να τα φτάσω. Λόγω ηλικίας, λόγω
υποχρεώσεων, λόγω φυσικής κατάστασης κλπ.
Είναι λογικό αυτό. Τα τελευταία χρόνια στην
ανοικτή θάλασσα η κατάσταση ήταν... στάσιμη.
Φαίνεται και από τα αποτελέσματα... Το Ράλλυ
Αιγαίου είναι ο κορυφαίος αγώνας ανοικτής
θάλασσας κι όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να
το κερδίζει πέντε χρόνια, δείχνει ότι η κατάσταση είναι στάσιμη. Τώρα πιστεύω ότι με τα
νέα αυτά παιδιά που μπήκαν στην ιστιοπλοΐα
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θα αποσυρθώ. Απλώς θα έχω έναν συμβουλευτικό ρόλο και θα βοηθήσω σε αυτό που δε
μπορούν να κάνουν οι άλλοι».
Μία φωτογραφία ενός γρήγορου μηχανοκίνητου σκάφους που υπάρχει στην οθόνη του
υπολογιστή του ολυμπιονίκη, μας προκαλεί
για ερώτηση. «Η τρέλα μου η μεγάλη είναι η
ταχύτητα μέσα και έξω από τη θάλασσα. Εδώ
και κάποια χρόνια αυτή η τρέλα έγινε γνώση.
Σε συνεργασία με την Technohull και τον
Δημήτρη Πετράτο καταφέραμε να εξελίξουμε ένα σκάφος, το οποίο αναπτύσσει ταχύτητα περισσότερα από 115 μίλια την ώρα,
είναι ίσως το πιο γρήγορο στον κόσμο και
έχω τη χαρά να είμαι ιδιοκτήτης του».
Ταχύτητα και ιστιοπλοΐα. Δύο λέξεις εκ
διαμέτρου αντίθετες...
«Δεν έχω πάει ποτέ κρουαζιέρα με ιστιοπλοϊκό. Σε ότι έχει άμιλλα έχω υπομονή. Μου αρέσει ο συναγωνισμός γι΄ αυτό έχω υπομονή».

ανοικτής θαλάσσης μπαίνουμε σε μία νέα εποχή. Κι αυτό θα φανεί και στα αποτελέσματα. Η
ελληνική ιστιοπλοΐα ανοικτής θάλασσας βλέπω
ότι θα αλλάξει επίπεδο».

«Έκανα το χόμπι μου επάγγελμα»
Το γραφείο του Δημήτρη Δεληγιάννη «στολίζουν» τρόπαια, μινιατούρες από γρήγορα
αυτοκίνητα και, γενικά, αντικείμενα που παραπέμπουν σε αθλητισμό. «Από πολύ μικρός,
χάρη και στην προτροπή των γονιών μου,
έκανα πολλά αθλήματα. Θα μπορούσα αντί για
την ιστιοπλοΐα να είχα κάνει πρωταθλητισμό
στο σκι. Είχα τρέξει και σε αγώνες σκι, όπως
και σε αγώνες αυτοκινήτων. Στην ιστιοπλοΐα
έχω δοθεί. Συνεχίζω όμως να κάνω σκι, συνεχίζω κι έχω την τρέλα με τ΄ αυτοκίνητα, αλλά
σαφώς τη ζωή μου σημάδεψε η ιστιοπλοΐα.
Είχα την τύχη να ασχοληθώ με μία δουλειά που
είναι πολύ σχετική με το αντικείμενο, δηλαδή
με τη θάλασσα. Ασχολούμαι με το γιότινγκ,
είμαι μέτοχος σε μία εταιρεία που ασχολείται
με ναυλώσεις επανδρωμένων γιοτ, με αγορές
- πωλήσεις και με διαχείριση - management
τέτοιων σκαφών. Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο στην Ελλάδα. Είχα την τύχη η
δουλειά μου να σχετίζεται με την τρέλα μου και
με το χόμπι μου που είναι η θάλασσα».
Πιστεύεις ότι πρέπει να γίνουν κάποιες
αλλαγές στον χώρο της ιστιοπλοΐας για να
πάει το άθλημα ένα βήμα μπροστά;
«Αυτό που θα πω δεν ισχύει μόνο για την
ιστιοπλοΐα αλλά γενικά. Όπως εγώ αποδέχομαι ότι πρέπει να μπει η καινούρια γενιά
κι ας ξέρω ότι θα πάψω να πρωταγωνιστώ,
πρέπει και διοικητικά να γίνουν αλλαγές
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με ανθρώπους της νέας γενιάς να έρθουν
νέες ιδέες. Φυσικά δεν εννοώ ότι πρέπει οι
παλαιότεροι να αποσυρθούν. Δεν πρέπει και
δεν είναι σωστό να αποσυρθούν. Ούτε εγώ δε

Το γράψαμε. Ο Δημήτρης Δεληγιάννης είναι
σαν τη θάλασσα. Δεν ξέρεις ποτέ τι σου
επιφυλάσσει...
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κωπηλασία

Με άρωμα κωπηλασίας οι υποτροφίες του Ιδρύματος Λεβέντη
Για μια ακόμη χρονιά το Ίδρυμα
Λεβέντη τίμησε την ελληνική κωπηλασία προσφέροντας
υποτροφίες σε 15 αθλητές κι
αθλήτριες της μαζί με ακόμη 36
άλλους αθλητές από όλα τα σπορ
που έχουν φέρει επιτυχίες και
προετοιμάζονται για τα μεγάλα
διεθνή ραντεβού της χρονιάς που
διανύουμε.
Η παράδοση των υποτροφιών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Απριλίου στο Ζάππειο
Μέγαρο ενώ νωρίτερα, μαζί με υπότροφους αθλητές παλαιοτέρων χρόνων όπως
η Γεωργία Δημάκου, η Λίτσα Καλαμποκά
και άλλοι έγιναν δεκτοί και τιμήθηκαν από
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη
Παυλόπουλο.
Αναλυτικά οι Κωπηλάτες και Κωπηλάτριες
υπότροφοι για τη σεζόν 2018-19 είναι:
Χριστίνα Μπούρμπου-Μαρία Κυρίδου, Γιάννης
Μαρόκος- Αντώνης Παπακωνσταντίνου,

Νίνος Νικολαϊδης-Πέτρος Γκαϊδατζής, Γιάννης
Καλανδαρίδης , Σπύρος Καλέντζης-Στέφανος
Ντούσκος, Δήμητρα Τσαμοπούλου-Αννέτα
Κυρίδου, Κατερίνα Νικολαϊδου, Θωμαϊς
Εμμανουηλίδου-Ελένη Αγιώτη , Χρήστος
Στεργιάκας.

Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο ορισμένοι από
τους αθλητές-τριες με τον πρόεδρο της ΕΟΕ
Σπύρο Καπράλο.

Οι Ολυμπιονίκες 'πρέσβεις' του Ευρωπαϊκού U23
Ολυμπιακή λάμψη... είχε η Πανηπειρωτική
Έκθεση του 2019 στα Γιάννενα! Στο ειδικό
περίπτερο του Πανηπειρωτικού Εθνικού
Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων βρέθηκαν
τέσσερις κορυφαίοι Ηπειρώτες αθλητές της
κωπηλασίας, προκειμένου να δηλώσουν
έμπρακτα την υποστήριξή τους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων 2019, το
οποίο θα διεξαχθεί 7 και 8 Σεπτεμβρίου στα
Γιάννενα και τη λίμνη Παμβώτιδα.
Οι ολυμπιονίκες Τόνια Σβάιερ, Αλεξάνδρα
Τσιάβου, Γιάννης Τσίλης και Γιώργος
Τζιάλλας υποδέχονταν στο περίπτερο
επισκέπτες της Έκθεσης, τους ενημέρωναν
σχετικά με τη μεγάλη αυτή αθλητική διοργάνωση, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία,
όπως τόνισαν, όχι μόνο για την πόλη αλλά
γενικότερα για τη χώρα μας, καλώντας τους
να συμμετέχουν σ' αυτήν ως εθελοντές,
ενώ παράλληλα φωτογραφίζονταν με
όσους το επιθυμούσαν. Στο χώρο βρέθηκαν
επίσης στελέχη της διοίκησης του ΠΕΑΚΙ
με επικεφαλής τον πρόεδρο της διοικούσας
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Επιτροπής Βαγγέλη Παλαντζίδη.

Μια μεγάλη διοργάνωση…
Σε δηλώσεις της στα τοπικά μέσα ενημέρωσης η τρεις φορές Ολυμπιονίκης της
Κωπηλασίας Τόνια Σβάιερ τόνισε πως
«είναι μεγάλη τιμή για την πόλη των
Ιωαννίνων να φιλοξενεί μία τόσο μεγάλη
διοργάνωση όπως το Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Νέων. Τα τελευταία χρόνια
χάσαμε κάποιους μεγάλους αγώνες, όμως
η περιοχή μας ενδείκνυται τόσο λόγω της
φυσικής ομορφιάς που διαθέτει αλλά και
λόγω του κωπηλατικού στίβου και των
εγκαταστάσεων που έχει για την ανάληψη
σημαντικών διοργανώσεων. Το Πανευρωπαϊκό θα φέρει πολύ κόσμο στα Γιάννενα,
το όφελος θα είναι μεγάλο, γι’ αυτό ζητάμε τη συνδρομή όλου του κόσμου και των
τοπικών αρχών προκειμένου να πετύχει».
Από την πλευρά της η χάλκινη Ολυμπιονίκης
του Λονδίνου Αλεξάνδρα Τσιάβου από την
Ηγουμενίτσα σημείωσε πως «ένα Πανευ-

ρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη χώρα μας είναι
σπουδαία υπόθεση, πόσο μάλλον όταν
διεξάγεται τόσο κοντά στο σπίτι μας. Τα Γιάννενα και η λίμνη τους, καθώς και οι κωπηλατικές εγκαταστάσεις ενδείκνυνται γι’ αυτό,
αφού έχουν φιλοξενήσει και στο παρελθόν
μεγάλες διοργανώσεις κι εμείς θα είμαστε
εδώ ως εθελοντές. Ελπίζουμε οι αθλητές να
το απολαύσουν και οι θεατές να θέλουν ξανά
και ξανά να δουν αγώνες κωπηλασίας».

ΘΕΤΙΚΟ ΤΕΣΤ

ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟΥΠΙΑ ΣΤΟ ΠΙΕΝΤΙΛΟΥΚΟ
Έξι μετάλλια για την Εθνική ομάδα
στο πρωτό διεθνές τεστ της χρονιάς.
Στο τελευταίο αγώνισμα της διεθνούς
ρεγκάτας "The Memorial Paolo d'Aloja"
που πραγματοποιήθηκε από 12-14 Απριλίου στο Πιεντιλούκο της Ιταλίας ήρθε και το
χρυσό μετάλλιο για τα ελληνικά κουπιά.

Επίσης την Κυριακή, τελευταία μέρα των
αγώνων, οι Έλληνες κωπηλάτες κατέκτησαν ακόμη δυο χάλκινα μετάλλια. Στο διπλό σκιφ των νεανίδων με τις Ισμήνη Νόνη
και Α.Δίτσιου οι οποίες μάλιστα είχαν κατακτήσει και ένα χάλκινο μια μέρα νωρίτερα
κι έγιναν το μοναδικό ελληνικό πλήρωμα με
δυο μετάλλια στη διοργάνωση, ενώ χάλκινο

μεγάλους τελικούς το διήμερο των αγώνων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ηταν η πιο δυνατή
ρεγκάτα που έγινε τα τελευταία χρόνια στο
Πιεντιολούκο με πολύ μεγάλη συμμετοχή
αθλητών από 30 και πλέον χώρες πλην της
Ιταλίας με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο.
Αναλυτικά τα ελληνικά μετάλλια:
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Σκιφ νεανίδων: Ελένη Λαμπριανίδου
(8.50.47)
ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
Διπλό σκιφ γυναικών: Κατ. Νικολαϊδου Ανν. Κυρίδου (7.20.64)

Δίκωπος άνευ νεανίδων: Φράγκου Ευ. Χαραλαμπίδου Ελ. (8.07.75)
Το κατέκτησε η Ελένη Λαμπριανίδου στο
σκιφ των νεανίδων που κέρδισε στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος με χρόνο 8.50.47
ενώ στη δεύτερη θέση ήταν η Ζαμάλι από την
Τυνησία με 8.58.82 και στην 3ηη Ουζμπέκα
Ταγμάτοβα με 9.00.79 .
Το Σάββατο είχαν κατακτήσει δυο ασημένια
μετάλλια, ένα χάλκινο και είχαν συνολικά
10 συμμετοχές σε μεγάλους τελικούς.

κατέκτησαν και οι Δ.Ζωγράφος - Θ.Λαπικοφ
στην δίκωπο άνευ εφήβων, ανεβαίνοντας
στο τρίτο σκαλί του βάρθου.
Συνολικά την Κυριακή στους τελικούς πήραν
μέρος εννέα ελληνικά πληρώματα ενώ ο
απολογισμός για την Εθνική μας ομάδα
στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική ρεγκάτα του
Πιεντιλούκο ήταν 6 μετάλλια (1 χρυσό, 2
ασημένια, 3 χάλκινα) και 19 παρουσίες σε

ΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ
Διπλό σκιφ νεανίδων: Ισμ.Νόνη Αθ.Δίτσιου (7.49.09)
Δίκωπος άνευ εφήβων: Δ.Ζωγράφος Θ.Λαπικοφ (7.09.85)
Διπλό σκιφ νεανίδων: Ι.Νόνη - Α.Δίτσιου
(7.37.52)

“Γίνε εθελοντής στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U23”
H Οργανωτική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κωπηλασίας κάτω των 23 ετών που θα διεξαχθεί στα Γιάννενα στις 7 και
8 Σεπτεμβρίου καλεί όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν ως εθελοντές στη μεγάλη γιορτή της κωπηλασίας, να δηλώσουν συμμετοχή
συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα Εθελοντή που μπορούν να βρουν τόσο στην επίσημη ιστοσελίδα της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας www.
kopilasia.gr όσο και στην ιστοσελίδα του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων www.noi.gr.
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κανόε-καγιάκ

Κείμενα: Σπυριδούλα – Ίριδα Σπανέα
Φωτογραφίες: αρχείο

Διοργάνωση υψηλών προδιαγραφών

τα πανελλήνια κανόε, καγιάκ και Sup
Με συμμάχους τις καλές καιρικές
συνθήκες και έναν αγωνιστικό
χώρο ολυμπιακών προδιαγραφών
διεξήχθησαν στο Ολυμπιακό
Κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά τα
πρωταθλήματα κανόε καγιάκ
μεγάλων αποστάσεων και SUP
μεσαίων αποστάσεων καθώς και
αγώνες αρχαρίων και αθλουμένων σε αθλήματα που καλλιεργεί η Ελληνική Ομοσπονδία
Κανόε – Καγιάκ (Ε.Ο.Κ.Κ.).
Στη διοργάνωση συμμετείχαν 400 αθλητές και αθλήτριες. Πρωταθλητές σύλλογοι
ανεδείχθησαν ο Ναυτικός Όμιλος Χαλκίδας
σε Κανόε Καγιάκ και ο Αθηναϊκός Όμιλος
Θαλασσίων Αθλημάτων στο Sup. Ο ανταγωνισμός στις περισσότερες κατηγορίες
υπήρξε έντονος και οι κορυφαίοι αθλητές και
αθλήτριες μας έδειξαν ότι βρίσκονται σε καλή
αγωνιστική κατάσταση εν όψει των διεθνών
αγώνων που θα ακολουθήσουν.
«Ήταν μία ωραία διοργάνωση με πολλές
συμμετοχές. Οι στόχοι μου για αυτή τη
χρονιά είναι το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο έως 23 ετών ενώ θα προσπαθήσω
να πάρω και μία καλή θέση στο παγκόσμιο
πρωτάθλημα των ανδρών, που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο», δήλωσε ο κορυφαίος
Έλληνας αθλητής στο κανόε Στέφανος
Δημόπουλος.
Ιδιαίτερα δυνατός ήταν ο συναγωνισμός
στο Sup ανδρών 14.0. Ο έμπειρος Γιώργος
Φράγκος (ΝΟΒΒ) ήρθε πρώτος (35΄36΄΄685)
απέναντι στον νεαρό Νικόλαο Κρικέλη
(ΝΑΣ) που τερμάτισε σε 35΄39΄΄001.
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«Ο αγώνας ήταν πολύ καλά στημένος και
είμαι πολύ χαρούμενος που είδα πολλές
συμμετοχές και νέα παιδιά. Το Πανελλήνιο
έχει γίνει πλέον γιορτή. Οι αγώνες διεξήχθησαν σε ένα ασφαλές περιβάλλον και σε
ένα πολύ εύκολο, ακόμα και για αρχάριους αθλητάς, υγρό στίβο. Η ηλεκτρονική
χρονομέτρηση και η 'ζωντανή' κάλυψη
της διοργάνωσης δείχνουν μία πολύ καλή
αναβάθμιση του αγώνα, και στη συνέχεια τι
άλλο πιο καλό από το ωραίο γεύμα που περίμενε τους αθλητές μετά τον τερματισμό.
Συγχαρητήρια στην Ομοσπονδία του κάνοε
καγιάκ για την άψογη διοργάνωση», τόνισε
ο Γιώργος Φράγκος.
Τα αποτελέσματα:

Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κανόε Καγιάκ
μεγάλων αποστάσεων:
Κανόε ανδρών 5.000 μ.: Στέφανος Δημόπουλος (ΙΟΘ) 37΄31΄΄639. Καγιάκ ανδρών
5000 μ.: Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης (ΝΟ
ΧΑΛΚ.) 33΄52΄΄165. Καγιάκ γυναικών 5000
μ.: Αλεξάνδρα Μενιέ (ΝΑΣ) 37΄27΄΄229.
Κανόε εφήβων 5000 μ.: Χαράλαμπος
Κοσμίδης (ΙΟΘ) 40΄00΄΄454. Καγιάκ
εφήβων 5000 μ.: Παναγιώτης Αντωνίου (ΝΟΣ) 34΄37΄΄954. Καγιάκ νεανίδων
5000 μ.: Όλγα Μενιά (ΜΕΘ) 37΄28’’236.
Κανόε παίδων: Γεώργιος Χατσατουριάν
(ΙΟΘ) 42΄48΄΄510. Καγιάκ παίδων 5000
μ.: Κωνσταντίνος Μπενέτος (ΝΟ ΧΑΛ)
34΄30΄΄968. Καγιάκ κορασίδων: Σοφία
Παυλή (ΜΕΘ) 37΄41΄΄099.
Καγιάκ αρχαρίων 2.000 μ.: Παίδες: Παναγιώτης Πέτρος Λίτσας (ΠΟΡ) 10΄57΄΄926.
Κορασίδες: Ευτυχία Αλεξανδράκη (ΝΟΧ)
11΄14΄΄653.
Παμπαίδες: Κανόε 2000 μ.: Παρασκευάς

Κονταξάκης (ΝΟΧ) 11΄06΄΄760. Καγιάκ
2000 μ.: Όμηρος Μαρίνος Μοστιτσόγλου
(ΠΟΡ) 08΄48΄΄221. Παγκορασίδες: Καγιάκ
2000 μ.: Μαργαρίτα Ελευθερία Δουμένη
(ΝΑΣ) 10΄09΄΄801.
Προαγωνιστικό καγιάκ: Ιωάννης Πάλλης
(ΜΕΘ) 05΄58΄΄819, Ελένη Φωτεινού (Ολυμπιακός) 05΄40΄΄195.
Πανελλήνιο πρωτάθλημα Sup μεσαίων αποστάσεων: Sup 12.6: Άνδρες: Ηλίας Κρόπικ
(ΟΘΑ) 39΄07΄΄830. Γυναίκες: Ντοροττία
Μπατόρι (ΟΘΑ) 41΄34΄΄045. Έφηβοι:
Δημήτρης Δούκας (ΟΘΑ) 40΄06΄΄415.
Νεάνιδες: Κλειώ Καράκη (ΝΟ Χανίων, ΝΟΧ)
01:01΄41΄΄551. Παίδες: Γεώργιος Φραγκόπουλος (ΝΟΧ) 55΄47΄΄509. Κορασίδες: Ιβάνα Αλεξάνδρα Μαρόπις (ΝΟΧ) 55΄03΄΄496.
Κορασίδες αρχάριες: Άννα Μαρία Μαρκαντωνάκη (ΝΟΧ) 54΄25΄΄795. Παίδες αρχάριοι: Ανδρέας Βούλγαρης Κιούσης (ΝΟΛ)
41΄14΄΄415. Παμπαίδες: Γιώργος Συρίγος
(Ολυμπιακός) 01:08΄12΄΄865.
Sup 14.0: Άνδρες: Γεώργιος Φράγκος
(ΝΟΒΒ) 35΄36΄΄685. Γυναίκες: Κωνσταντίνα Κονταρίνη (ΟΘΑ) 40΄49΄΄004. Έφηβοι:
Δημήτριος Νικολαΐδης (ΟΘΑ) 37΄51΄΄361.
Παίδες: Ιωάννης Κυριακάκης (ΝΟΧ)
39΄03΄΄566. Κορασίδες: Νικόλ Φραγκούλη
(Ολυμπιακός) 01:01΄25΄΄021. Παγκορασίδες: Ελένη Νικολαΐδη (ΟΘΑ) 43΄46΄΄537.
Παμπαίδες: Θεόδωρος Νικήτας Μόσχος
(Ολυμπιακός) 52΄52΄΄458.
Βαθμολογία σωματείων: Sup: Αθηναϊκός Όμιλος Θαλασσίων Αθλημάτων 31,5, Ναυτικός
Αθλητικός Σύνδεσμος 12,5, Ναυτικός Όμιλος
Βάρης Βάρκιζας 9.
Κανόε Καγιάκ: Ναυτικός Όμιλος Χαλκίδας
114, Ναυτικός Αθλητικός Σύνδεσμος 99,
Ναυτικός Όμιλος Χανίων 81.

Efficient Ship Management...
...in Harmony with Nature!

ACHILLEOS 8 & LABROU KATSONI STR., 17674 KALLITHEA, ATHENS, GREECE
TEL: + 30 (2130) 174 500

FAX: +30 (2130) 174 800

Email: mail@marantankers.gr
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ταξιδιωτικό

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
σύζυγός του Καρίνα μας χαρίζουν την περιγραφή του ταξιδιού τους.
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

Το άρθρο συνεχίζεται από το προηγούμενο τεύχος

Τα πέντε τελευταία από τα
οκτώ μερόνυχτα στον Ειρηνικό
Ωκεανό - Ωκεανοπορεία από
τον Παναμά ως τα νησιά
Γκαλάπαγκος (900 νμ)
Ημέρα 4η, (22-23/5)
12.30 4°28N 81°29W Σηκώνουμε το
sprayhood για προστασία από τη βροχή και
προχωράμε προς το μαύρο σύννεφο. Μελετώντας το ραντάρ βλέπουμε πως το σύννεφο
κινείται νότια οπότε στρίβουμε 10° ανατολικά
για να το αποφύγουμε. Σε λίγο αρχίζει να
πέφτει ψιλή βροχή, όμως το σύννεφο απομακρύνεται. Απ’ ότι φαίνεται, τη γλυτώσαμε αυτή
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«Όπου φύγει φύγει», λέει ικανοποιημένος.

στα κύματα και όλα στην κουζίνα είναι έτοιμα
να κατρακυλήσουν. Τα παράθυρα κλειστά και
η ζέστη, με τα μάτια της κουζίνας αναμμένα
είναι φοβερή. Κι εγώ ιδρωμένη μούσκεμα και
μέσα στην καλή χαρά, μαγειρεύω τραγουδώντας Let’s sail west to the Pacific και κάθε
τόσο κοιτάζω έξω από τα μεγάλα παράθυρα,
τα κύματα που αφρίζουν και τη θάλασσα
που λάμπει στον ήλιο. Όνειρο. Θα φάμε ένα
εορταστικό γεύμα γενεθλίων, χωρίς κεράκια
και γλυκό, μα δεν με πειράζει καθόλου. Αυτά
τα γενέθλια θα μας μείνουν αξέχαστα. Βγαίνω
να πάρω αέρα, και παρακολουθώ τον Γιώργο
που δένει το preventer, ένα σχοινί για να
κρατά τη μάτσα ώστε να μη χτυπά. Ωραία!

Κατεβαίνω να μαγειρέψω, noodles με λαχανικά και γάλα καρύδας και μια σαλάτα με αβοκάντο. Το Φιλίζι γέρνει και ανεβοκατεβαίνει

Απέχουμε πια 17 νμ από το νησί Malpelo. Ο
καπετάνιος μου καλεί τη ναυτική βάση στο
κανάλι 16 μα δεν παίρνει απάντηση καμιά.

τη φορά. Ο Γιώργος παίρνει το δελτίο καιρού
με το δορυφορικό.
«Ο αέρας θα πέσει απόψε. Για αύριο περιμένουμε άνεμο Ν-ΝΑ 15-20 kts», λέει μόλις διαβάζει
το grib file. Μακάρι να φυσήξει επιτέλους!
13.30 Ταξιδεύουμε με τη μηχανή στις 1.800
στροφές και το κόντρα ρεύμα είναι τόσο δυνατό που η ταχύτητά μας είναι 2 kts αντί για 5
kts. Πρέπει να ακολουθήσουμε άλλη τακτική,
να φύγουμε το γρηγορότερο από αυτήν την
περιοχή πριν εξαντλήσουμε τα καύσιμά μας.
Ο καπετάνιος μου ανεβάζει στροφές και η
ταχύτητα ανεβαίνει στους 4 kts.

Κουβεντιάζουμε το θέμα με τον Anders, τους
καλεί και αυτός μα και πάλι δεν απαντούν.
Τέλος πάντων, εμείς προσπαθήσαμε.
18.00 Ένα δαχτυλίδι σκούρων νεφών καλύπτει
τη γραμμή του ορίζοντα από άκρη σε άκρη, κρύβοντας την πορφυρή δύση του ήλιου πίσω από
την αιθέρια κουρτίνα του. Συγκλονιστικά χρώματα βάφουν κάθε σύννεφο, σε ένα θέαμα που
κόβει την ανάσα. Στην άλλη άκρη του ορίζοντα
έχει αρχίσει ήδη να σκοτεινιάζει. Ο πλανήτης
απλώνεται μεγαλειώδης κάτω από τον μενεξελί
ουράνιο θόλο του.

«Επιτέλους, το ρεύμα έπεσε. Τώρα είναι μόνο
0,70 kts κόντρα. Ας κάνουμε λίγη οικονομία
στα καύσιμα.», λέει και χαμηλώνει τις στροφές
της μηχανής στις 1.800.
22.00 Ταξιδεύουμε με μηχανή με 4,2 kts και
τη μαΐστρα σε 2η μούδα για σταθερότητα. Ο
καπετάνιος κοιμάται εδώ στο κόκπιτ και εγώ
κάνω βάρδια. Ήσυχη νύχτα απόψε, ο ωκεανός χωρίς καθόλου κύμα και φυσάει απαλά 5
kts άνεμος. Κοιτάζω τον έναστρο ουρανό και
τον αστερισμό του Σκορπιού που λάμπει. Η
ψυχή μου είναι γαλήνια.

Στο VHF ακούγεται η φωνή του μικρού Victor:
«Έχουμε επισκέπτη, ένα πουλί με γαλάζιο
ράμφος και κόκκινα πόδια. Κάθεται στην
πλώρη μας εδώ και 15’», λέει μιλώντας γρήγορα χωρίς να σταματά για ανάσα. «Είναι ένας
κοκκινοπόδαρος μπούφος, ένας red footed
boobie. Οι μπούμπηδες αυτοί έχουν ειδικές
κυψελίδες αέρα στο στήθος τους, για να τους
προστατεύουν όταν βουτούν στη θάλασσα με
ορμή, για να πιάσουν κάποιο ψάρι, απίθανο,
ε;», συνεχίζει ενθουσιασμένος.
19.00 Ένα πανέμορφο λευκό θαλασσοπούλι
με κατάμαυρο κεφάλι πετάει γύρω μας, κάνοντας επίδειξη τεχνικής πτήσης. Αργότερα,
κατά τις 21.00 ένας κοκκινοπόδαρος boobie
προσγειώνεται και στη δική μας πλώρη και
μένει εκεί να ξεκουραστεί.

Καθώς το Φιλίζι ανεβοκατεβαίνει και ταλαντεύεται συνέχεια πάνω στα ωκεάνεια κύματα, κάθε τόσο το πουλί χάνει την ισορροπία
του, πετάει κάνοντας έναν κύκλο και ξαναπροσγειώνεται στο ίδιο σημείο. Κούκλος! Σε λίγες
μέρες που θα φτάσουμε στα Γκαλάπαγκος,
θα γνωρίσουμε και τους συγγενείς του, τους
γαλαζοπόδαρους μπούμπηδες-μπούφους,
και περιμένω πώς και τί για να τους δω από
κοντά. Είναι όμορφα, αστεία και αξιολάτρευτα
πουλιά και το φλερτάρισμά του αρσενικού στο
θηλυκό είναι ένας χορός απίθανος.
Ο ουρανός είναι αρκετά καθαρός απόψε, ο
αστερισμός Σταυρός του Νότου βρίσκεται στα
αριστερά μας και δίπλα του, ο αστερισμός
Carina, ο συνοννόματός μου. Το Freja πλέει
πολύ κοντά, μόλις ένα μίλι από εμάς και πόσο
όμορφο συναίσθημα να βλέπω τα φωτάκια του
μέσα σε τούτη την απεραντοσύνη. Ο Γιώργος
κοιτάζει τα όργανα του σκάφους, ταχύμετρο
boat speed και SOG speed over ground.

Τρίτη 23 Μαΐου
01.30 03° 21N 082° 18W Ο Γιώργος ξυπνά
και αναλαμβάνει βάρδια, ευτυχώς γιατί δεν
μπορούσα να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά.
Μπαίνω μέσα στο sleeping bag και ακούγοντας τους ήχους της θάλασσας, αποκοιμιέμαι
αμέσως .
06.00 Πόσο πολύ κοιμήθηκα; Ανοίγω τα
μάτια και αντικρύζω άλλη μια συγκλονιστική
ανατολή. Ο καπετάνιος μου είναι μέσα, μπαίνω και τον βρίσκω να ζυμώνει ψωμί. Τί περισσότερο μπορεί να ζητήσει ένας ταξιδευτής;
Ο ουρανός είναι καθαρός και ο ήλιος λάμπει.
Μια υπέροχη ημέρα ξεκινά και ο μπούμπης
ξανά στην πλώρη μας, ο γλυκούλης!
08.30 Το ψωμάκι ψήθηκε και η μυρωδιά
είναι να πεθαίνεις. Τρώμε υπέροχο πρωινό, ψωμί ζεστό με βούτυρο και μέλι από τα
Χανιά. Ο ουρανός συννέφιασε και στα βόρεια
πέφτουν αστραπές. Ο Γιώργος λέει οτι έχουμε
πια περάσει νότια από το ITCZ, (Intertropical
Convergence Zone) τη Διατροπική Ζώνη
Σύγκλισης, που οι ιστιοπλόοι ονομάζουν
DOLDRUMS ή CALMS. Το ITCZ είναι μια
ζώνη διαταραγμένου, ασταθή καιρού, το
σημείο που συγκλίνουν το Βόρειο με το Νότιο
ημισφαίριο και οι βορειοανατολικοί με τους
νοτιοανατολικούς αληγείς ανέμους. Βρίσκεται
συνήθως λίγες μοίρες βόρεια από τον Ισημερινό της Γης, στο σημείο όπου η θερμοκρασία
του θαλάσσιου νερού είναι στο maximum. Τα
συνηθισμένα χαρακτηριστικά του καιρού στο
ITCZ είναι καταρρακτώδης βροχή, καταιγίδες
με κεραυνούς και δυνατούς ανέμους και
άπνοιες. Τα είδαμε όλα.

11.30 Ο άνεμος είναι νότιος 10-15 kts
και ταξιδεύουμε στις 50° όρτσα για να μας
βγάλει η πορεία. Το δελτίο προβλέπει οτι ο
άνεμος θα πέσει το βράδυ και οτι από αύριο
θα έχουμε επιτέλους ωραίο άνεμο για ταξίδι.
Για να δούμε...
Διανύσαμε 105ΝΜ μέσα στο 4ο 24ωρο.
Ώρες ύπνου: Καρίνα 4,20 Γιώργος 5,30
Ημέρα 5η (23-24/5)
16.00 Κάνουμε υπέροχο ταξίδεμα σήμερα,
φυσάει άνεμος 15kts από τις 50° αριστερά
μας. Κοιμήθηκα τρεις ώρες στο κόκπιτ και
νιώθω ξεκούραστη και πολύ κεφάτη. Μιλάμε
με το Freja και βάζουμε στοίχημα πότε θα
περάσουμε τον Ισημερινό: ο Γιώργος υποστηρίζει πως θα τον περάσουμε τις πρώτες
έξι ώρες της Παρασκευής (00-06) ενώ η
Merete στις επόμενες έξι (06-12). Το βραβείο
για τον νικητή θα είναι κέρασμα παγωτά
στο καλύτερο παγωτατζίδικο του Puerto
Baquerizo Moreno, στο νησί San Cristόbal,
στον Αη Κριστόμπαλο όπως λέμε για πλάκα,
που είναι το πρώτο νησί που θα πάμε για να
κάνουμε είσοδο στη χώρα. Οι Freja αποφάσισαν να ακολουθήσουν πιο νότια πορεία για
να βρούνε καλύτερο άνεμο, και σύντομα δεν
θα μπορούμε να μιλάμε μαζί τους στο VHF,
ήμαστε ήδη 9 νμ μακριά τους.
18.00 Κάνω τη βάρδια μου και απολαμβάνω
τα χρώματα του δειλινού, όταν ο Γιώργος βγάζει το κεφαλάκι του από το χατς και με ρωτάει
«Τι θα έκανες, αν αυτή τη στιγμή έπεφτα στη
θάλασσα;»
«Θα σταματήσω το σκάφος, θα πατήσω το
κουμπί ΜΟΒ man overboard στο plotter και θα
πετάξω το dan buoy για να πιαστείς...»
Για την επόμενη μισή ώρα, μου αναλύει – για
άλλη μια φορά – τί θα πρέπει να γίνει σε κάθε
διαφορετική περίπτωση. Πρέπει να είμαστε
πάντα έτοιμοι για το χειρότερο.
20.00 Ο άνεμος σπάει και η ταχύτητά μας
πέφτει στα 4 - 4,5 kts. H πορεία μας είναι
στις 250°, λίγο πιο βόρεια από το rumbline
που έχουμε σχεδιάσει.
22.00 Ο άνεμος έχει πέσει κι άλλο και προβληματίζομαι μήπως ανάψω τη μηχανή για
να κρατήσουμε καλύτερη πορεία. Ο Γιώργος
κοιμάται βαθιά και το πρόσωπο του είναι
όμορφο και γαλήνιο.
Του ψιθυρίζω απαλά και αφού δεν αντιδρά,
τον αφήνω να ξεκουραστεί και δεν ανάβω τη
μηχανή. Η βραδιά είναι ήσυχη, ονειρεμένη. Το
απαλό αεράκι χαϊδεύει το πρόσωπό μου και
νιώθω τόση ευτυχία, που γεμίζει το στήθος
μου. Βάζω μουσική, τον Σταυρό του Νότου και
απολαμβάνω. Πόσο ειρηνικός είναι ο Ειρηνικός απόψε, επιτέλους.
23.45 Ο καπετάνιος μου ξυπνά πεινασμένος.

Iστιοπλοϊκός Kόσμος 47

Τρώμε φρέσκο ψωμάκι και χωριάτικη σαλάτα.
Ο άνεμος πέφτει κι άλλο κι ο καπετάνιος
ανάβει τη μηχανή.
Τετάρτη 24 Μαΐου 2017
01.00 Πέφτω να κοιμηθώ και ο καπετάνιος
μου μένει στη βάρδια για να κάνει το καθήκον του: ιστιοπλοΐα! Με τη μηχανή αναμμένη,
βελτιώνει την πορεία που εμένα μου ξέφυγε
λιγάκι. Πλέουμε με 5,5-6.5 kts με μούδα στη
μαΐστρα, γιατί κάθε τόσο έρχεται κάποιο μπουρινάκι. Όλα αυτά πάνω από το κεφάλι μου μα
δεν ξυπνώ με τίποτα, η ταλαίπωρη χελώνα.

06.00 Ξυπνώ φρέσκια ολόφρεσκη, μετά
από πέντε ολόκληρες συνεχείς ώρες ύπνου!
Κατεβαίνω και τσεκάρω την πορεία στο iPad:
μένουν μόνο 391 νμ για το San Cristόbal. Η
ένταση του ανέμου έχει ανέβει στα 20-25
kts μα η διεύθυνσή του –αντίθετα με όσα
έγραφε το δελτίο – είναι ακόμα νότια, πολύ
σφιχτά όρτσα δηλαδή. Ταξιδεύουμε κόντρα
στα κύματα, που έχουν μεγαλώσει τόσο που
νιώθουμε σαν να έχουμε καβαλήσει άγριο
ταύρο στο ροντέο. Λέω στον καπετάνιο μου
να πάει να ξεκουραστεί μα εκείνος είναι πολύ
απασχολημένος με τα πανιά.
07.00 Κατεβαίνω και μέσα στο κοπάνημα
του σκάφους παλεύω να ετοιμάσω πρωινό.
Ο Γιώργος με φωνάζει να βγώ έξω. Στα 200
μέτρα μακριά, κολυμπούν αμέτρητα δελφίνια,
κάποια μαζί με τα μωρά τους, πηδώντας τα
αφρισμένα κύματα, κάνουν άλματα ψηλά. Αν
ήταν η Περκάν εδώ θα ξετρελλαινόταν!
11.30 Η πλεύση στα τεράστια κύματα συνεχίζεται, και τα κύματα έχουν μεγαλώσει. Κάθε
τόσο, ένα ακόμη μεγαλύτερο κύμα έρχεται και
η πλώρη μας βυθίζεται στο νερό πετώντας
παντού αφρούς και σπρέι. Ακόμη και το να
κάθομαι στο κάθισμα του καπετάνιου στο
κόκπιτ, είναι άσκηση ισορροπίας που θέλει
δύναμη και προσπάθεια. Ο Γιώργος παίρνει
το δελτίο καιρού, και η πρόγνωση δίνει άνεμο
Ν-ΝΔ για τώρα, θα γυρίσει σε Ν-ΝΑ το απόγευμα και θα το βράδυ σπάσει.
Διανύσαμε 126νμ στο 5ο 24ωρο
Ώρες ύπνου: Καρίνα 3,00+3,45+1,45=8.30
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Γιώργος 3,30+ 1,30= 5,00
Ημέρα 6η (24-25/5)
To plotter δείχνει ότι το ΧΤΕ, δηλαδή η απόκλιση μας από την πορεία είναι 12 νμ πιο δυτικά.
Με τις υπάρχουσες συνθήκες είναι δύσκολο,
για να μην πούμε αδύνατο, να κρατήσουμε
την πορεία 235° προς το San Cristόbal. Και
είναι δύσκολο για δυο λόγους. Πρώτον γιατί
παλεύουμε με το ρεύμα που μας σπρώχνει
προς τα βορειοανατολικά και δεύτερον γιατί ο
άνεμος είναι συνέχεια κατάφατσα. Τα κύματα
είναι πολύ μεγάλα πια και το Φιλίζι θαλασσοδέρνεται, χάρτινο καραβάκι σε ορμητικά νερά.
Είμαστε μούσκεμα συνέχεια από το σπρέι.
15.00 Η σεντίνα κάτω από το κρεββάτι μας,
στην πλώρη του σκάφους έχει γεμίσει νερά.
Με μεγάλη προσπάθεια, αδειάζουμε τα νερά
στον κουβά ενώ η πλώρη ανεβοκατεβαίνει, χτυπώντας πάνω στα κύματα. Πάω να
αδειάσω τον κουβά στην WC1 και βλέπω το
καπάκι της σπασμένο. Το Φιλιζάκι περνάει
μεγάλη δοκιμασία, το κούνημα είναι φριχτό.
Ο καπετάνιος μου ανησυχεί, γιατί κάτω από
το κρεββάτι σε αυτό το σημείο, βρίσκεται το
bow thruster και οι μπαταρίες του και είναι
γνωστό πόσο πολύ διαβρώνει το θαλασσινό
νερό. Η WC2 έχει κι αυτή πλημμυρίσει, και
τα εφεδρικά πανιά που έχουμε αποθηκεύσει
μέσα στη ντουσιέρα έχουν γίνει μούσκεμα.
16.00 Είμαστε πεινασμένοι και ξεθεωμένοι
αλλά για μαγείρεμα ούτε λόγος τέτοια ώρα.
Τρώμε κράκερς με φυστικοβούτυρο και ο
καπετάνιος πέφτει να κοιμηθεί στο κόκπιτ.
21.00 01°54N 085°17 W Μας ήρθε email
από το Freja, βρίσκονται 20 νμ πιο νότια σε
παρόμοιες συνθήκες. Τελικά το δελτίο δεν
έπεσε μέσα, έχουμε 20-25 kts άνεμο κόντρα
και έχουμε πάρει μούδες και στα δυο πανιά.
Δεν παραπονιόμαστε πάντως, ταξιδεύουμε
περίφημα, το κύμα έσπασε κάπως και βρισκόμαστε μόλις 13,5νμ δυτικά από το ΧΤΕ μας.
Ξαφνικά ακούγεται ένας γδούπος
«Τί ήταν αυτό;», ρωτάει ο Γιώργος ξαφνιασμένος. Ανάβουμε τον φακό και βλέπουμε ένα
χελιδονόψαρο κάτω από το τραπέζι
«Γρήγορα! Μην το αφήσεις να πεθάνει!», λέω.
Εκείνος προσπαθεί να πιάσει το ψάρι και το ψάρι
προσπαθεί να ξεφύγει και τα μεγάλα μπλε φτερά
του χτυπάνε απεγνωσμένα κάτω. Στο επόμενο
δευτερόλεπτο, το πιάνει και το πετά στο νερό.
Φέγγουμε τη θάλασσα με τον φακό, το ψάρι
μένει ακίνητο για μια στιγμή και με μια ξαφνική
κίνηση βουτά κι εξαφανίζεται στο βάθος.
«Τυχερό ψαράκι!»
Σαν τον ζογκλέρ που παίζει τις κορίνες στον
αέρα, ετοιμάζω μια σαλάτα για δείπνο και
τη σερβίρω σε δυο μπωλ. Μετά πέφτω στο
κόκπιτ, και κοιμάμαι ύπνο βαθύ από τις 23.00
έως τις 3 πμ!

Πέμπτη 25 Μαΐου
03.00 Ταξιδεύουμε με σφιχτά όρτσα από τις
40°, άνεμο νότιο 20-25 κόμβους. Ο καπετάνιος μου κοιμήθηκε, ήταν εξουθενωμένος. Το
Φιλίζι κάνει ότι καλύτερο μπορεί πλέοντας με
ταχύτητα 5,5 kts μα το ρεύμα μας σπρώχνει
στα ΒΔ και αντί για 225° πορεία πάμε 245°.
Δυο ολόλευκα θαλασσοπούλια πετούν δίπλα
μας μέσα στο σκοτάδι. Πετούν γαλήνια, αθόρυβα ως φύλακες άγγελοι δίπλα στο μικρό
μπλε καραβάκι μας.
05.00 Ταξιδεύουμε στο απόλυτο σκοτάδι
κάτω από τον συννεφιασμένο ουρανό, με
μόνο φως τον φωσφορισμό του πλαγκτόν
στα απόνερά μας. Ώσπου, ανάμεσα στα βαριά
σύννεφα εμφανίζεται η Αφροδίτη και η λάμψη
της με γεμίζει χαρά.
«Καλώς τη φίλη μου! Τόσα μίλια έχω ταξιδέψει
μαζί σου και ποτέ δεν σε χορταίνω», ψιθυρίζω
χαιρετίζοντας το αγαπημένο μου άστρο.
08.30 Ο καπετάνιος ξυπνά και φτιάχνει έναν
υπέροχο, μυρωδάτο ελληνικό καφέ. Ποτέ
δεν πίνω καφέ με καφεΐνη στα περάσματα,
φοβάμαι μην χάσω τον ύπνο μου, μα ζηλεύω
και παίρνω δυο μικρές ρουφηξιές. Όταν
ξυπνά καλά, πηγαίνει μπροστά στην πλώρη
να ρυθμίσει το rigging – τα ξάρτια - και γυρνά
μουσκεμένος από τα κύματα. Ετοιμάζουμε τα
πράγματα μέσα στο σκάφος για να γείρουμε
από την αριστερή πλευρά μετά από μια εβδομάδα συνεχούς πλεύσης γέρνοντας δεξιά.
Κάνουμε τακ και στήνουμε τα πανιά. Σιγά
σιγά, το ΧΤΕ μειώνεται. Η πορεία μας γίνεται
ΝΑ στις 150°. Το κύμα σπάει κάπως και το
κούνημα μειώνεται. Τώρα που το σκάφος
πλέει δεξίνεμο, είναι ευκαιρία και ο καπετάνιος μου ξαναπάει στην πλώρη και ολοκληρώνει τη ρύθμιση στα ξάρτια.
Τρώμε πρωινό πανευτυχείς, αυγά τηγανητά
και φρέσκο σπιτικό ψωμί, σίγουρα το τελειότερο πρωινό στον κόσμο όλο. Μετά ξαπλώνω να κοιμηθώ μα δεν αποκοιμιέμαι. Τί τον
ήθελα τον καφέ;
12.00 Διανύσαμε 110 νμ στο 6ο 24ωρο.
Ώρες ύπνου: Καρίνα 0,30+4,00=4,30
Γιώργος 1,15+2,00+2,45=6,00
Ημέρα 7η (25-26/5)
14.00 Είμαι ξαπλωμένη στο μαλακό μαξιλάρι
του κόκπιτ και δεν καταφέρνω να κοιμηθώ, μα
ξέρω πως δεν φταίει ο καφές, μα ο ενθουσιασμός που πλησιάζουμε στον προορισμό μας.
Τα νησιά Γκαλάπαγκος είναι μοναδικά. Έγιναν
γνωστά σαν ο τόπος όπου έφτασε ο Charles
Darwin (o Δαρβίνος) με το πλοίο Beagle και
εμπνεύστηκε για να γράψει το περίφημο βιβλίο
με τη θεωρία του για την εξέλιξη των ειδών:
“Voyage of the Beagle: On the origin of the
species by means of natural selection”, ένα
βιβλίο που έφερε επανάσταση στην επιστημο-

Ανοίγουμε το bimini για να βλέπουμε τον
ουρανό, ξαπλώνουμε δίπλα δίπλα, και κοιτάζουμε τ’ άστρα και αυτήν την πανέμορφη, τη
μαγευτική ωκεάνεια νύχτα. Πέντε θαλασσοπούλια πετούν γύρω μας μέσα στο σκοτάδι,
αιθέρια παρέα ονειρική. Μετά από λίγο ακόμα
ένα χελιδονόψαρο προσγειώνεται στο κόκπιτ,
το πιάνουμε και το πετάμε στο νερό. Φωτίζουμε το κατάστρωμα με τον φακό και βλέπουμε
ακόμη ένα ψάρι λίγο πιο πέρα. Άτυχο, δεν το
προλάβαμε.
Παρασκευή 26 Μάϊου
03.00 Ανοίγω τα μάτια και τεντώνομαι. To
sleeping bag είναι τόσο ζεστούλι κι έξω απ’
αυτό έχει ψύχρα.

νική σκέψη της εποχής. Τα νησιά Γκαλάπαγκος,
13 μεγάλα και μερικά μικρότερα νησιά βρίσκονται στον Ισημερινό της Γης, περίπου 900 νμ
από την ακτή του Equador. Γύρω από αυτήν
την πλατφόρμα βρίσκονται η τεκτονική πλάκα
Nazca, και το ρήγμα της, η τεκτονική πλάκα
Cocos και το ρήγμα της, και το ρήγμα Carnegie.
Ανάμεσα σε αυτά τα ρήγματα τεράστιου
βάθους, υψώνεται η πλατφόρμα Γκαλάπαγκος
πάνω στην οποία βρίσκονται τα νησιά.
Μια σειρά ωκεάνεια ρεύματα συναντιούνται
στην περιοχή Hamboldt, Cromwell Equatorial
Countercurrent, Southern Current, Peru
Current με αποτέλεσμα να είναι το μόνο
σημείο του Ισημερινού με νερά κρύα! Η
θερμοκρασία της θάλασσας, η μορφολογία του
εδάφους, η γεωγραφική απομόνωση, ο συνδυασμός όλων αυτών δημιουργούν το ιδιαίτερο
κλίμα και το μοναδικό στον κόσμο οικοσύστημα των νησιών Γκαλάπαγκος. Από το 1959 η
κυβέρνηση του Equador ανακήρυξε τα νησιά
Εθνικό Πάρκο και επιστήμονες από ολόκληρο
τον κόσμο δημιούργησαν εκεί το κέντρο επιστημονικών ερευνών Charles Darwin Center.
Σύμφωνα με τους Peter & Rosemary Grant,
που τα τελευταία 25 χρόνια κάνουν μελέτες σε
ένα ακατοίκητο νησί των Γκαλάπαγκος:
«Προσπαθούμε εδώ να βρούμε την απάντηση στο μυστήριο των μυστηρίων: την πρώτη
εμφάνιση νέων ειδών στον πλανήτη». Η
«εξέλιξη των ειδών» συμβαίνει ακόμη, και στα
Γκαλάπαγκος είναι εμφανής.

μεξικάνικο φαγητό, chilly con carne, με κιμά
σόγιας, tortillas, σαλάτα με καρότο και καλαμπόκι, guacamole και πατάτες ψητές.
18.30 Ο ήλιος δύει και μια θεσπέσια παλέτα
χρωμάτων βάφει τα λευκά συννεφάκια του
ουρανού. Τρία θαλασσοπούλια πετούν σε
σχηματισμό παράλληλα στο Φιλίζι, πλανάροντας ίσα πάνω απ’ τα κύματα. Προσπαθώ
να τα φωτογραφίσω, μα το μόνο που μένει
είναι μια εικόνα. Το μεγαλείο της πτήσης τους
χάθηκε μακριά στον ωκεανό.
20.45 01°.00.03N…
01°.00.02N..01°.00.01…00°.60.00 086°
46.93W

«Σήκω μωρό μου. Κοιμήθηκες 4 ολόκληρες
ώρες!», λέει ο Γιώργος. Ο καλός μου με
άφησε να ξεκουραστώ αλλά εγώ νυστάζω
ακόμα τόοοσο πολύ. Πλένω το πρόσωπό
μου και φοράω το γιλέκο fleece, το σωσίβιο
και τον σκούφο μου. Εκείνος μπαίνει στο
sleeping bag και αποκοιμιέται αμέσως. Ο
άνεμος φυσάει νότιος 3 μποφόρ, η μαΐστρα
είναι σε πρώτη μούδα και η τζένοα ολόκληρη.
Πλέουμε με τη βοήθεια της μηχανής στις 40°
με τον άνεμο και το ρεύμα να μας σπρώχνει
πάντα στα ΒΔ. Νυστάζω. Περπατάω γύρω
από το τραπέζι του κόκπιτ, κάνω διατάσεις και
τραγουδώ "Let’s sail west” για να κρατηθώ
ξύπνια. Το τραγούδι βοηθά.

Παρακολουθούμε την οθόνη του AIS κοιτάζοντας τις συντεταγμένες να αλλάζουν. Μπήκαμε στο γεωγραφικό πλάτος μηδέν! Ακόμη μια
μοίρα, δηλαδή ακόμα 60 ναυτικά μίλια και θα
έχουμε διασχίσει τον Ισημερινό, περνώντας
στο Νότιο ημισφαίριο της Γης, σε έναν άλλο
Ωκεανό, τον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό και σε μια
άλλη εποχή, από την άνοιξη στο φθινόπωρο.
Κοιτάζουμε το ουρανό
«Ποτέ στη ζωή μου δεν ξανάδα τόσα πολλά
αστέρια», λέει ο Γιώργος.
Ο Σταυρός του Νότου έχει σηκωθεί από τον
ορίζοντα στα αριστερά μας, δίπλα του πάντα
η Carina, πιο πέρα ο Σκορπιός με τη γυρτή
ουρά του.

04.00 Τσαφ τσαφ πλαφ ακούγονται τρελλά
φτερουγίσματα και ανάβω τον φακό κεφαλής.
Ένα χελιδονόψαρο έχει μπει κάτω από το
sprayhood, πάνω από το κεφάλι του Γιώργου.

Στο Εθνικό Πάρκο Galάpagos το 97% των
εδαφών θα μείνουν προστατευμένα για πάντα. Διαβάζουμε τα βιβλία για τα Γκαλάπαγκος
που μας έφερε ο φίλος μας ο Dan όταν μας
επισκέφτηκε πριν από λίγους μήνες. Ο Dan
είναι βιολόγος ερευνητής στην Νέα Υόρκη. Για
τους βιολόγους ένα ταξίδι στα Γκαλάπαγκος
πρέπει να είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό των
αρχαιολόγων στην Ελλάδα.
Μια και είναι αδύνατο να κοιμηθώ, μαγειρεύω
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Προσπαθώ να το πιάσω χωρίς να τον ξυπνήσω, το ψάρι στροβιλίζεται τρομαγμένο και από
απίθανη τύχη, περνά κάτω από το άνοιγμα
του sprayhood και πέφτει ξανά στη θάλασσα.
Μάλλον το τυχερότερο ψάρι του πλανήτη!

κουρασμένοι. Διακρίνω ένα αχνό φως στον
ορίζοντα πίσω μας.

06.45 Ξημερώνει με έναν ουρανό συννεφιασμένο και είμαστε περικυκλωμένοι από
θαλασσοπούλια. Ελέγχω το χάρτη navionics,
βρισκόμαστε μόλις 155 νμ μακριά από το
San Cristόbal. Μου φαίνεται σαν όνειρο.
Το βυθόμετρο δείχνει 6,6…7,5…10… κάτι
βρίσκεται κάτω από το Φιλίζι, ένα μεγάλο
ψάρι, μια φάλαινα πιλότος; Η θερμοκρασία
της θάλασσας έχει πέσει αισθητά, από τους
27,6° του Παναμά, τώρα είναι 22,8°. Είμαι
ξύπνια και γεμάτη ενέργεια. Ταξιδεύουμε στο
γεωγραφικό πλάτος 0° και σε λίγες ώρες θα
περάσουμε τον Ισημερινό!

Ο Γιώργος ξαπλώνει στο κόκπιτ και αποκοιμιέται αμέσως. Κάνω βάρδια ως τις 23.00
και μετά σκατζάρουμε.

11.00 Κάνουμε μια τέλεια ιστιοπλοΐα, επιτέλους! Ήλιος, καθαρός ουρανός και τέλεια
γωνία πλεύσης. Ταχύτητα 6,5 kts. Μαγεία!
Κάνουμε τα πανιά αντιμονή και πάμε στο
ντους της πρύμνης για ντουσάκια για να είμαστε καθαροί, σε λίγο που θα γιορτάζουμε με
τον Ποσειδώνα. Ο Γιώργος ξυρίζεται μετά από
έξι μέρες. Άλλος καπετάνιος έγινε.
12.00 Διανύσαμε 121 νμ το 7ο 24ωρο.
Ημέρα 8η (26-27/5) –
Το Φιλίζι περνά τον Ισημερινό της Γης
14.56 0°00 S 087°04W Το ρολόι του
σκάφους δείχνει 14.56 την ώρα που περνάμε
τον Ισημερινό και μπαίνουμε πια στο Νότιο
ημισφαίριο. Ο Γιώργος ανοίγει ένα μπουκάλι
παναμέζικη σαμπάνια και πίνουμε μια γουλιά
προς τιμήν του Ποσειδώνα.
Το αλκοόλ μας χτυπάει στο κεφάλι από την
πρώτη σταγόνα και συμφωνούμε πως δεν
είμαστε για τέτοια.
«Είμαστε μεθυσμένοι από χαρά, άλλωστε».
«Το υπόλοιπο μπουκάλι για σένα μεγάλε», λέει ο

«Λες να είναι το Freja;» Ελέγχουμε την οθόνη
του AIS και ΝΑΙ! Το Freja βρίσκεται πράγματι
μόλις 3 νμ μακριά.

Σάββατο 27 Μάϊου
Γιώργος και αδειάζει το μπουκάλι στη θάλασσα.
17.30 Το τέλειο απόγευμα μιας τέλειας
ημέρας. Πλέουμε γρήγορα πάνω στα απαλά
ωκεάνεια κύματα με πουλιά και δελφίνια συνοδεία. Ξαφνικά βλέπουμε ένα ψαράδικο στα
200 μέτρα μακριά. Ο Γιώργος απενεργοποιεί
τον αυτόματο πιλότο, πιάνει το τιμόνι και στρίβει μα είναι ήδη αργά. Ένα πράσινο παραγάδι
έχει πιαστεί στην καρένα μας.
«Πρέπει να σταματήσουμε το σκάφος!», λέει και
εγώ μαζεύω αμέσως τα πανιά. Οι ψαράδες πλησιάζουν και κόβουν τη χοντρή μεσινέζα. Μας
φωνάζουν στα ισπανικά κάτι σαν «το παραγάδι
είναι μακρύ 3 μίλια», μα δεν είμαι σίγουρη –
έχω κάνει τέσσερις μήνες εντατικά μαθήματα
ισπανικών, πριν από είκοσι χρόνια. Τους ευχαριστούμε και φεύγουν. Βάζω την κάμερα GoPro
στο νερό για να ελέγξω την προπέλα.
«ΟΚ! Είμαστε ελεύθεροι, ευτυχώς. Αν δεν είχαμε μπλοκάρει τον άξονα και γυρνούσε η προπέλα, θα είχαμε μπλέξει άσχημα», λέει ο Γιώργος
με ανακούφιση. Πόσο εύκολα μπορεί μια τέλεια μέρα στη θάλασσα να γίνει καταστροφή;
Στα επόμενα 30’ μπλεκόμαστε στο πράσινο
παραγάδι άλλες δυο φορές και οι ψαράδες
μας ελευθερώνουν ξανά. Ταλαιπωρία.
21.00 Τα άστρα λάμπουν στον ολοκάθαρο ουρανό και η θερμοκρασία έχει πέσει
αισθητά. Ταξιδεύουμε ωραία, με 6,5 kts
ταχύτητα. Είμαστε και οι δυο πολύ, πάρα πολύ

03.00 Ο καπετάνιος μου με ξυπνά, είναι
πολύ κουρασμένος. Κοιμήθηκα 4 ώρες και θα
κοιμόμουν εύκολα άλλες 10.
Αναλαμβάνω στο τιμόνι. Φυσάει 15 kts
άνεμος από τις 60° και ταξιδεύουμε υπέροχα
με 6,5-7,0 kts πάνω σε μια θάλασσα χωρίς
κύμα. Κατεβαίνω να ρίξω νερό στο πρόσωπό
μου και το νερό είναι κρύο. Κρύο; Έξω πάλι
κοιτάζω τα όργανα, η θερμοκρασία της θάλασσας έπεσε κι άλλο στους 21,6°. Φτάσαμε
λοιπόν στα Γκαλάπαγκος. Στέκομαι όρθια
στο τιμόνι για να κρατηθώ ξύπνια και κάνω
ασκήσεις ισορροπίας.

05.30 Ο ουρανός αρχίζει να φωτίζεται
σκεπασμένος από λουλακί σύννεφα. Στο
λυκόφως διακρίνουμε τη χλωμή σιλουέτα
του νησιού, μόνο 2 μίλια μακριά. Η θάλασσα
είναι ασύσπαστη, σαν μια τεράστια απόκοσμη
λίμνη με μαύρα νερά.
«Land Hο! San Cristόbal!», φωνάζουμε και οι
δυο συγχρόνως. Η καρδιά μου χτυπά δυνατά.
«Πάω αμέσως να φτιάξω δυο διπλούς ελληνικούς
καφέδες! Έχουμε μεγάλη μέρα μπροστά μας».
Μένουν ακόμα 20 νμ ως το λιμάνι (Puerto)
Baquerizo Moreno.
06.30 Πλέουμε με 20 kts άνεμο σε κοντινή
απόσταση από το νησί. Έξω στη στεριά δεν
υπάρχει βλάστηση καθόλου, μόνο σκουρόχρωμες πέτρες, χώμα και σχηματισμοί σαν κρατήρες ηφαιστείων. Ο Victor μας καλεί στο VHF:
«Έχουμε μια φάλαινα στα δεξιά μας!» Το Freja
βρίσκεται 200μ μπροστά μας. Ο Γιώργος
πιάνει τα κιάλια και κοιτάζει γύρω.
«Κοίτα αριστερά!», λέει σχεδόν ψιθυριστά.
Δυο φάλαινες πιλότοι περνούν δίπλα μας με
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κατεύθυνση βόρεια. Πάνω στην επιφάνεια
της θάλασσας ξεκουράζονται δεκάδες μικροσκοπικά πουλάκια και δεκάδες άλλα πετούν
γύρω. Αντιλαμβανόμαστε μια κίνηση στα
αριστερά, και γυρνώντας βλέπουμε τη φάλαινα που αναδύεται από το νερό και ξαναβουτά
κάτω από το σκάφος, αφήνοντας μια τεράστια
γαλανή φούσκα. Κρατάμε την αναπνοή μας,
ώσπου η φάλαινα εμφανίζεται ξανά από την
άλλη πλευρά. Νιώθουμε μουδιασμένοι. Αυτή
είναι η πιο κοντινή επαφή μας ως τώρα με
ένα τόσο τεράστιο πλάσμα. Η φάλαινα εκπνέει έναν πίδακα νερού και απομακρύνεται.
Στο βάθος φαίνονται κι άλλοι τέτοιοι πίδακες,
κοντά στο σκάφος των φίλων μας.

«Ναι, Έλληνες είμαστε!», του απαντάμε
ξαφνιασμένοι. Η κουβέντα συνεχίζεται στα
ισπανικά, ο άνδρας είναι από τον Παναμά, και
είχε δουλέψει κάποτε στην Ελλάδα. Τρελλό, ο
πρώτος άνθρωπος που συναντάμε στο νησί
και μας μιλά στα ελληνικά.
Ένα θαλάσσιο ταξί μας προσεγγίζει
«Giorgos! Karina! Bienvenidos!» Ο μεγαλόσωμος άνδρας με το πλατύ χαμόγελο ανεβαίνει
στο Φιλίζι και μας χαιρετά σφίγγοντας μας
εγκάρδια το χέρι.
«Μην ανησυχείτε για τίποτα, όλα θα πάνε καλά»,
λέει ο Μπολίβαρ και η φωνή του είναι βαθιά
και πολύ γοητευτική. Ζητά τα διαβατήρια και
τα χαρτιά του σκάφους. Όταν ο Γιώργος του τα
δίνει, εκείνος τα μελετά και σχολιάζει
«Εργάζομαι στα Γκαλάπαγκος τριάντα χρόνια
και είναι η δεύτερη φορά που βλέπω ελληνική
σημαία στα μέρη μας. Η προηγούμενη ήταν
πολύ παλιά, ίσως περισσότερα από 15-20
χρόνια πριν...» Αναρωτιόμαστε ποιός να ήταν.

08.00 Αφήνουμε πίσω μας τη Roca
Pateadora, έναν τεράστιο βράχο στη μέση της
θάλασσας και πλέουμε με τη μηχανή αφού ο
άνεμος έχει χαθεί εντελώς. Στέλνουμε μήνυμα στον Bolivar Pesantes τον πράκτορά μας.
«Llegamos al Puerto Baquerizo a las 10 am –
Φτάνουμε στις 10 πμ στο λιμάνι»
Ο Μπολίβαρ φρόντισε να μας εκδώσουν
"Autografo”, την επίσημη άδεια πλεύσης στα
νησιά Γκαλάπαγκος, που μας επιτρέπει να επισκεφτούμε τρία νησιά: San Cristόbal, Santa
Cruz και Isabella. Τα υπόλοιπα, Santiago,
Floreana, Fernandina, Espagnola, Pinta, κλπ,
είναι απαγορευμένα στα ιδιωτικά σκάφη,
εκτός εάν πάρουν κάποια ειδική άδεια. Έχουμε σχετική αγωνία να τελειώσει επιτυχώς και
γρήγορα ο έλεγχος στο Φιλίζι, γιατί μέχρι να
πάρουμε το ΟΚ θα πρέπει κι εμείς να μείνουμε στο σκάφος σε καραντίνα.
10.30 0° 53.73 S 89° 36.93 W Μπαίνουμε
στον ανοιχτό κόλπο του λιμανιού Baquerizo
Moreno. Φυσάει δυνατά! Ρίχνουμε άγκυρα
δίπλα σε ένα μεγάλο cruiser με το όνομα
CARINA, σβήνουμε τη μηχανή, τα όργανα,
μαζεύουμε τα σχοινιά.
«Τα καταφέραμε! Σ’ ευχαριστώ!», λέω αγκαλιάζοντας τον Γιώργο με καμάρι.
«Γκαλάπαγκος καπετάνισσα! Σαν όνειρο!»

«Ο δύτης θα έρθει να ελέγξει τα ύφαλα του
σκάφους σύντομα. Εγώ θα επιστρέψω στις
3μμ μαζί με τις Αρχές, τον λιμενάρχη, τον
υπεύθυνο του τμήματος αλλοδαπών και τον
υπεύθυνο υγείας», λέει ο Μπολίβαρ και φεύγει
ξανά με το θαλάσσιο ταξί.
15.00 Η κίτρινη και κόκκινη βάρκα με τη
μεγάλη σημαία του Έκουαδορ πλησιάζει και
ο πρώτος που ανεβαίνει στο Φιλίζι είναι ο
Μπολίβαρ. Τον ακολουθούν 2 παιδάκια, 4-5
χρονών, ένας νέος άνδρας προφανώς ο
πατέρας τους, ένας ακόμη άνδρας που φορά
λευκή, καλοσιδερωμένη στολή, και οι δυο
γύρω στα τριάντα. Κάθονται στο κόκπιτ και
τους ρωτώ τι θα πιούν.
«Έναν χυμό», λέει ο Μπολίβαρ.
«Μια μπύρα», λέει ο δεύτερος.
«Κι εγώ μια μπύρα», λέει ο τρίτος. Φέρνω τα
ποτά και δυο γλειφιτζούρια για τα μικρά. Οι
άνδρες μου δίνουν να συμπληρώσω κάποια
έντυπα, αφού μιλώ τη γλώσσα τους.
«Ωραία μπύρα!», σχολιάζουν, πίνοντας τη
γαλλική μπύρα που αγοράσαμε στη Μαρτινίκ.
Όλοι μιλούν συγχρόνως, οι άνδρες μας φωτογραφίζουν με τα κινητά τους, εμείς φωτογραφίζουμε εκείνους και ο πατέρας των παιδιών
βάζει το κινητό του να παίξει τοπική μουσική.
Τα παιδιά μιλούν ενθουσιασμένα στον πατέρα
τους, ανακάλυψαν ότι μέσα στα γλειφιτζούρια
κρύβεται τσιχλόφουσκα. Δείχνω στα παιδιά
ένα κόλπο με τα δάχτυλά μου:

11.00 Πλησιάζει μια βάρκα, πάνω της ένας
ασπρομάλλης άνδρας και στο κάθισμα δίπλα
του κάθεται ένα μικρό θαλάσσιο λιοντάρι με
τέτοια άνεση, σαν να είναι το σκυλάκι του.

«Donde dorme il gallo; Πού κοιμάται ο κόκορας», ξεκινώ με την ερώτηση παγίδα. Τότε
συνειδητοποιούμε ότι οι άνδρες σταμάτησαν
να γράφουν τα έγγραφα και προσπαθούν να
μιμηθούν το κόλπο μου με τα δάχτυλά τους.

«Γκιά σου! Έλινας;», ρωτάει με σπαστά ελληνικά
δείχνοντας την τεράστια ελληνική σημαία μας.

Κοιταζόμαστε με τον Γιώργο και σκάμε στα
γέλια. Οι άλλοι μας κοιτούν και βάζουν και

αυτοί τα γέλια. Τα παιδιά γελούν και αυτά,
έτσι. Η κατάσταση είναι σουρεαλιστική. Στην
Καραϊβική, δεν τολμούσαμε ούτε να χαμογελάσουμε όταν βρισκόμασταν με τις Αρχές. Ο
άνδρας με τη στολή ζητά ευγενικά αν μπορώ
να του δώσω ακόμη μια μπύρα.
«Θέλω να την πάρω σπίτι, για τη γυναίκα μου»,
εξηγεί.
Μετά από 30 λεπτά, η δουλειά έχει τελειώσει,
όλοι σηκώνονται και μπαίνουν στη βάρκα. Ο
Μπολίβαρ μένει τελευταίος
«Όλα εντάξει. Σύντομα θα σας επισκεφτεί ο
υπεύθυνος του τμήματος υγείας και μετά θα
έρθει ο ειδικός για το Fumigation. Όποτε έχετε
σκουπίδια θα μου στέλνετε μήνυμα και θα κανονίζω εγώ να τα πάρω», λέει και αποβιβάζεται
και αυτός στη βάρκα. Όλοι μας χαιρετούν από
μακριά και νομίζω ότι βλέπω ταινία του Emir
Kusturica. Ποτέ ξανά δεν είχαμε τέτοια εμπειρία με τις Αρχές. Ήταν όλοι τους υπέροχοι.
17.30 Ο ελεγκτής έψαξε όλα τα τρόφιμά
μας, πήρε κάποια πακέτα μακαρόνια για να τα
πετάξει και μας έδωσε οδηγίες για τη διαχείριση των τροφίμων μας. Ο υπεύθυνος για το
Fumigstion, ήρθε κι αυτός, ψέκασε το σκάφος
μέσα με κάποιο ειδικό εντομοκτόνο, μέτρο για
την προστασία του οικοσυστήματος των Γκαλάπαγκος – και έφυγε. Καλούμε ένα ταξί και
πηγαίνουμε στο Freja. Οι φίλοι επιβιβάζονται
μαζί μας και αγκαλιαζόμαστε χαρούμενοι.
«Πάμε για παγωτό!» λέει η Άννα.
«Πάμε, φύγαμε!», λέει ο Γιώργος.
Φτάνοντας στην προβλήτα το θέαμα που αντικρύζουμε είναι απίστευτο: θαλάσσιοι λέοντες
παντού, άλλοι ξαπλωμένοι στα σκαλιά και άλλοι
κολυμπούν στα κρυστάλλινα νερά του λιμανιού.
Περπατάμε στον παραλιακό δρόμο, μπροστά
στην αμμουδιά και τα μικρά εστιατόρια. Το
μέρος είναι αξιαγάπητο.
«Καλώς ήρθες στα Γκαλάπαγκος, καπετάνιε μου»
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S P O T S

Ψηφιακή έκδοση: www.istioploikoskosmos.gr
Διμηνιαία Έκδοση

Τον Ι.Κ. θα τον βρείτε στα εξής σηµεία

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 ·
www.horc.gr

Magic Marine
Μεγάλου Αλεξάνδρου 8, Πειραιάς
Team 1
Ακτή Κουµουνδούρου, Μικρολίµανο

Αγώνας Ελληνικής
Επαναστάσεως - Ύδρα 2019:
Ύμνος Charly Fernbach για την Ελλάδα
Συνέντευξη του Ολυμπιονίκη
Δημήτρη Δεληγιάννη

The Posidonia Sea
Tourism Forum
Θετικό ξεκίνημα της
κωπηλασίας στο Πιεντιλούκο

φωτογραφία εξωφύλλου:
Νίκος Αλευρομύτης (www.alen.gr)
"10 ο Athens Trophy 2019"

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

H O T

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,
Γεωργία Χατζηγιαννάκη, ICARUS Sports,
Δ.Σ. Ν.Ο.Μεσολογγίου, Αθλητικό Τμήμα ΝΑΟΒ,
Καρίνα Σάνδρη, Helmepa, Νίκος Γκομώλης
Φωτογραφίες
Νίκος Αλευρομύτης / © Alen, Nautor Swan,
ICARUS Sports, Δ.Σ. Ν.Ο.Μεσολογγίου, Παύλος Κούρκουλος,
Martina Orsini, Oliver Hartas, Αθλητικό Τμήμα ΝΑΟΒ,
Γιώργος Χαράκογλου & Καρίνα Σάνδρη,
Helmepa, αρχείο ΠΟΙΑΘ, 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

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

Πλαστική
Αγκράφα

Φερμουάρ

με κρίκο D & ιμάντα καβάλου

www.lalizas.com

