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editorial
Μ ' Α Ν Ο Ι Χ Τ Α

Π Α Ν Ι Α

του Ι. Μαραγκουδάκη / Πρόεδρου Δ.Σ

«Συγχαρητήρια αρμόζουν στους τελευταίους για την αντίδρασή τους
κατά τη διαδικασία της απονομής, όταν έγινε ένα σχόλιο για την
ελληνική σημαία. Η μεθοδική αντίδρασή τους έφερε
την καλύτερη δικαίωσή τους...»

Πληθώρα διεθνών διακρίσεων επέτυχαν οι έλληνες ιστιοπλόοι το
δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου.
Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Tornado οι Ιορδάνης Πασχαλίδης και
ο δεξαεξάχρονος Στέφανος Παππάς κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο.
Εξαιρετική εμφάνιση είχαν στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Lightning
τα ελληνικά πληρώματα. Οι Δημ. Πετικίδης, Αλ. Τόλης, Ελ. Δέδες
κατέκτησαν την 1η θέση στο Πανευρωπαϊκό ενώ οι Αλ. Βασιλάς,
Ευαγ. Καφετζιδάκης και Γ. Βασιλάς κατέκτησαν την 9η θέση στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Συγχαρητήρια αρμόζουν στους τελευταίους για την αντίδρασή τους
κατά τη διαδικασία της απονομής, όταν έγινε ένα σχόλιο για την
ελληνική σημαία. Η μεθοδική αντίδρασή τους έφερε την καλύτερη
δικαίωσή τους.
Επίσης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα J24 που διεξήχθη στην Πάτρα,
τρία από τα ελληνικά πληρώματα κατέκτησαν τη δεύτερη, τρίτη και
τέταρτη θέση στα τριάντα σκάφη που συμμετείχαν.
Αλλά και η νέα γενιά των ιστιοπλόων μας πέτυχε αξιοσημείωτες
διακρίσεις. Ο Νίκος Παπαδάκης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο
OPEN Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Laser 4.7.
Επάξια εκπροσώπησαν την ανοιχτή θάλασσα τα ελληνικά σκάφη και

τα πληρώματά τους που συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Ανοικτής Θαλάσσης ORC 2019 που διεξήχθη στην Κροατία από 31
Μάϊου έως 8 Ιουνίου 2019. Στην κλάση Α το σκάφος EX OFICCIO με
κυβερνήτη τον Γεώργιο Πετρόχειλο κατέλαβε την 4η θέση και στην
κλάση Β το σκάφος CODE ZERO – MASTIHA SHOP με κυβερνήτη
τον Μιχάλη Μπελέγρη την 8η θέση, ενώ το σκάφος VELOS των
ολυμπιονικών μας Τάκη Μάντη και Παύλου Καγιαλή, στη δεύτερη
εμφάνισή του στην ανοικτή θάλασσα, κατέλαβε την 9η θέση. Να
ληφθεί υπ’ όψιν ότι είχαν να συναγωνιστούν σκάφη με επαγγελματικά
πληρώματα και υψηλό προϋπολογισμό. Αξιόλογη και η εμφάνιση των
λοιπών ελληνικών σκαφών PETE, BLUE LINE, TAMUMM και ANAX –
VICTORIA – TECHNOSERVICE.
Στην κωπηλασία είχαμε την εξαιρετική εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα εφήβων – νεάνιδων που διεξήχθη στο Έσσεν της
Γερμανίας, με τη συγκομιδή δύο ασημένιων μεταλλίων της Μαρίας
Κυρίδου στο Σκιφ νεανίδων και της τετρακώπου άνευ των εφήβων
με τους Παλαιοπάνο – Πεταλωτίδη – Ζωγράφο – Λαπίκοφ, ενώ
ένα χάλκινο κατέκτησε στο διπλό Σκίφ ο Δημ. Στασινός και Βασ.
Μπαρούτας. Η νέα γενιά των κωπηλατών βαδίζει στα ίχνη της παλιάς
γενιάς και σύντομα θα τους συναγωνιστεί σε δάφνες, αποδεικνύοντας
την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στην κωπηλασία.
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Οι «Σκαφάτοι»

Σήμερα το πρωί, ένας φίλος μού διηγήθηκε μια ιστορία. Ήταν λέει 7-8 χρονών, όταν πήγαινε
μέσα από τα χωράφια της Καλλιθέας μέχρι τις Τζιτζιφιές, στη γιαγιά του. Εκεί στις Τζιτζιφιές
λοιπόν, ήταν μερικά πιτσιρίκια που αρμένιζαν λίγο πιο πέρα απ’ τα βράχια με κάτι μικρά
βαρκάκια με πανί.
- Γιαγιά, θέλω να κάνω κι εγώ απ’ αυτό! έλεγε στη γιαγιά του.
- Τι λες παιδάκι μου; Αυτά είναι για βασιλιάδες! του απαντούσε εκείνη.
Και πέρασαν τα χρόνια, και τα βαρκάκια έγιναν πιο προσιτά, τα πιτσιρίκια μέσα στα βαρκάκια
περισσότερα, και τα πιτσιρίκια μεγάλωσαν, και έγιναν πρωταθλητές και ολυμπιονίκες που
δόξασαν και δοξάζουν την Ελλάδα μας και ο φίλος μου, όχι μόνο απέκτησε την βάρκα του,
αλλά έγινε και πρόεδρος ναυταθλητικού συλλόγου. Όχι, δεν είναι βασιλιάς, συνταξιούχος
είναι, μόνο που αγαπάει την θάλασσα λίγο περισσότερο από κάποιους άλλους. Και όχι, δεν
έδωσε μια περιουσία για το ιστιοφόρο του, αλλά όσο κάνει ένα καλούτσικο αυτοκίνητο.

του Χρήστου Γαλάτη
Γ.Γ. Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου
Ειρήνης-Φιλίας (ΝΑΟΕΦ).

Πράγματι, η απόκτηση ενός σκάφους σήμερα είναι πιο προσιτή από ποτέ και είναι
καθαρά θέμα προτεραιοτήτων. Όποιος το θέλει πραγματικά, μπορεί να το αποκτήσει. Οι
υπόλοιποι, που δεν είναι επιλογή τους, απλώς αγναντεύουν από μακριά τους «σκαφάτους».
Υπάρχουν σήμερα σκάφη για όλα τα βαλάντια. Μέσα στους ναυταθλητικούς ομίλους και
τα λιμάνια, υπάρχουν πολλοί μεροκαματιάρηδες και υπάλληλοι και συνταξιούχοι, που το
σκαφάκι τους είναι μέρος της ζωής τους, το μεράκι τους, σχεδόν οικογένεια, που το συντηρούν μόνοι τους και το αγαπούν και το περιποιούνται, συχνά κόβοντας από άλλες ανάγκες
τους. Και όταν λύσουν και βρεθούν στην θάλασσα, με τον αλμυρό άνεμο να φουσκώνει τα
πανιά πριν τους χαιδέψει το πρόσωπό, τότε ναι. Είναι βασιλιάδες!
Υπάρχουν και οι πιο καλοβαλμένοι, με καλύτερα σκάφη, υπάρχουν και οι πραγματικοί βασιλιάδες και οι εμίρηδες. Αυτοί όμως συγκριτικά είναι λίγοι. Ελάχιστοι.
Δυστυχώς ο όρος «σκαφάτος» ακολουθεί όλους αυτούς που έφαγαν την σχετική πετριά και
αντί να αγοράσουν (και συντηρήσουν) ένα καλύτερο αυτοκίνητο ή το περίφημο «κεραμίδι
πάνω από το κεφάλι τους» ή ένα εξοχικό, πήγαν κόντρα στην νεοελληνική πραγματικότητα
και αποφάσισαν να αποκτήσουν ένα σκαρί για να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Αυτοί
που χρησιμοποιούν συνήθως αυτόν τον όρο, δεν είχαν ποτέ την θέληση, δεν αισθάνθηκαν
ποτέ την ανάγκη να μπουν σε ένα πλεούμενο, ν’ αφήσουν τις σκοτούρες τους στην στεριά
και να γίνουν ένα με τον ουρανό και την θάλασσα. Μέσα στην ημιμάθειά τους, νομίζουν ακόμα πως τα πλεούμενα είναι μόνο για βασιλιάδες. Δικαίωμά τους. Δεν είναι δικαίωμά τους
όμως να απαξιώνουν και να λοιδορούν τις επιλογές των άλλων. Βέβαια, είναι και ζήτημα του
ήθους και της κουλτούρας που κουβαλάει ο καθένας μέσα του.
Ζούμε σε μια χώρα που περιβάλλεται από την καλύτερη θάλασσα του κόσμου και θα ήταν
πραγματικά ευλογία αν κάθε Έλληνας είχε ένα πλεούμενο για να απολαμβάνει τις χάρες
της, είτε σαν αναψυχή, είτε σαν ναυταθλητισμό. Οι ναυτικοί όμιλοι κάνουν ότι μπορούν γι
αυτό, δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες νέους να αγαπήσουν την θάλασσα σαν μέλη
πληρωμάτων των ναυταθλητικών σκαφών κατά την διάρκεια των αγώνων που διοργανώνουν. Ελπίζουμε κάποτε, οι αρμόδιοι αυτής της χώρας, από τους σοφούς νομοθέτες μας
μέχρι τον τελευταίο δημοτικό σύμβουλο να το καταλάβουν, να άρουν εμπόδια και να δώσουν
κίνητρα για να γίνει το όνειρο πραγματικότητα.
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Φοβοεπιμονή και
καθησυχασμός

Επικρατεί μια διάχυτη ανησυχία για το μέλλον της ιστιοπλοΐας. Δεν επιθυμώ να αντιδράσω στους φόβους, απλά προσπαθώ να οριοθετήσω τον χώρο και να ξεκαθαρίσω το
περιεχόμενο της έννοιας. Όσοι βλέπουν την ιστιοπλοΐα να κινδυνεύει και να είναι γκρίζο το
μέλλον της, οφείλουν να ξεκαθαρίσουν για ποια ιστιοπλοΐα μιλάνε και αφού εκείνοι δεν
το κάνουν, θα προσπαθήσω να το κάνω εγώ που δεν ανησυχώ.
Ο όρος ιστιοπλοΐα είναι δόκιμος, σημαίνει τη μετακίνηση στη θάλασσα με τον αέρα, χωρίς
τη χρήση μηχανής εσωτερικής καύσης, χωρίς να προσδιορίζεται ο τύπος του μέσου και η
ταχύτητα που επιτυγχάνεται. Η σχεδία της Πολυνησίας, το καΐκι του Αιγαίου, το σκάφος του
περιηγητή, το Falcon της Ελένης Αμβροσιάδου, η καρίνα με τα Wings του Ben Lexcen, τα
φουσκωτά πανιά του Edouard Kessi, τα αλουμινένια foils και τα σκάφη που ακροβατούν
πάνω και έξω από το νερό, τα Kites και όλα τα παρεμφερή, κάνουν ιστιοπλοΐα, αλλά η μόνη
σχέση που υπάρχει μεταξύ πολλών από τα παραπάνω, είναι ότι, όσοι μπορούν να κοιτάξουν
γύρω τους, βλέπουν θάλασσα.

του Απόστολου Γεωργόπουλου

Με την ιστιοπλοΐα ασχολούνται όσοι επιθυμούν να ζήσουν την ευτυχία που δίνει το υγρό
στοιχείο ταξιδεύοντας το με το αίσθημα της ελευθερίας και της περιπέτειας με τη βοήθεια
του ανέμου όπως οι πρόγονοί μας και όσοι το χρησιμοποιούν για να κερδίζουν και προσπαθούν να προσφέρουν συνεχώς καινοτομίες. Αυτός ο δεύτερος λόγος ενασχόλησης με την
ιστιοπλοΐα, όντως κινδυνεύει, δικαιολογεί δε απόλυτα την ανησυχία όσων ποικιλοτρόπως
σχετίζονται μ αυτόν. Δεν ξέρω γιατί, αυτού του είδους η ενασχόληση με την ιστιοπλοΐα μου
θυμίζει τους Ταϊβανέζους που ανακάλυψαν τα πλαστικά λουλούδια και τον Dr. Wallace H.
Carothers της DuPont με την περίφημη κραυγή του: «Now You lazy Old Nyponers» που μας
κληροδότησε το nylon! Ούτε τα πλαστικά λουλούδια μας στέρησαν τα τριαντάφυλλα, ούτε
το nylon απείλησε το μετάξι, αφού το μόνο που επέτυχαν να κάνουν, είναι οι χρήστες των
γνήσιων υλικών να αισθάνονται περισσότερο ευτυχείς!
Αντιλαμβάνομαι ότι είναι κουραστικό για τους αναγνώστες να διαβάζουν πάλι και πάλι για
το ίδιο θέμα, αλλά είναι σοβαρό, για όσους ενδιαφερόμαστε για την απολαυστική ιστιοπλοΐα και δεν πρέπει να την αφήνουμε ανυπεράσπιστη. Επιβάλλεται να ξεκαθαριστεί, ότι η
ιστιοπλοΐα σαν απόλαυση, ούτε κινδυνεύει, ούτε θα κινδυνεύσει, γιατί δίνει χαρά και η
χαρά είναι απαραίτητη στον άνθρωπο. Η ιστιοπλοΐα σαν θαλασσινή Formula 1, βέβαια
κινδυνεύει, αλλά αυτό δεν αφορά όσους χαιρόμαστε τον αέρα και τη θάλασσα ιστιοπλοώντας. Είναι καλό οι κινδυνολογούντες να ξεκαθαρίζουν ποια ιστιοπλοΐα κινδυνεύει και
δεν έχει μέλλον, γιατί αυτή που οι πολλοί εννοούμε, έχει ζήσει χιλιάδες χρόνια και θα ζήσει
πολύ περισσότερα!

Το καράβι
του Δημήτρη Χ. Τσελίκα

Λύσαν κάβοι κι' ανεβαίνει η καδένα,
σαν καρδιάς τον χτύπο, ο χρόνος να μετρά.
Στην κουβέρτα του, τα νιάτα για τα ξένα·
στην στερηά, σωρός τα όνειρα νεκρά.

Της Γενιάς τ' άδικο αίμα, ποιος θα νοιώσει;
Στο ξωκκλήσι τον Σταυρό, ποιος θ' ασπαστεί;
Τον Μινώταυρο, ποιος μένει να σκοτώσει;
Του Θησέα το σπαθί, ποιος θα ζωστεί;

Της πυξίδας, δυτικά στρέφει η άκρη.
Χείλη άχρωμα, σφιχτά, στην κουπαστή·
μην φανεί στα ακροβλέφαρα το δάκρυ,
το παράπονο βουβό, μην ακουστεί.

Τελευταία του εικόνα πριν σαλπάρει
στο φουγάρο του, μια πάνοπλη Παλλάς,
η σημαία δακρυσμένη στο κοντάρι
και χρυσό στην πρύμνη το όνομα: ΕΛΛΑΣ.

Χέρια, ξάρμενα κατάρτια στον αέρα,
ικεσια σ' έναν άναστρο ουρανό
ποια παιδιά για το σχολειό την άλλη μέρα...!
έρως πότε, στο κρεββάτι τ' αδειανό...!
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Ιστιοπλοΐα: το
ταξίδι της ψυχής

«Το πήρα απόφαση, θα ξεκινήσω ιστιοπλοΐα!» …άκουσα κάποιον να αναφωνεί, χωρίς να γνωρίζει ίσως ο αφελής πως είχε ήδη κάνει το πρώτο του λάθος: γιατί την ιστιοπλοΐα δεν την
επιλέγεις εσύ, αλλά εκείνη. Και θα βρει τον τρόπο της κάποια στιγμή, όταν φτάσει εκείνη
η στιγμή, που θα τρυπώσει στη ζωή σου χωρίς να το καταλάβεις. Θα απλώνει συνεχώς τα
δίχτυα της μέσα σου να κλέψει κομμάτια από την ψυχή σου κι εσύ θα τα δίνεις τόσο απλόχερα για έναν και μόνο λόγο: γιατί θα βρίσκεται πάντα εκεί όχι μόνο για να πάρει αλλά για να
επιστρέψει στο πολλαπλάσιο τα όσα από εσένα δανείστηκε.
Η ιστιοπλοΐα, δραστηριότητα των αντιθέσεων αλλά ταυτόχρονα αυστηρά οριοθετημένη,
προσφέρει τη δυνατότητα να γνωρίσει κανείς τα προσωπικά του όρια και ίσως να τα ξεπεράσει. Και αυτή την τέλεια ισορροπία στη συνέχεια καλείται ο ενδιαφερόμενος να μιμηθεί
υιοθετώντας την ως τρόπο ζωής στην καθημερινή του ζωή. Πέρα λοιπόν από τα προφανή
οφέλη που κανείς αποκομίζει (εκγύμναση, αναψυχή και γνώσεις), κάποια παρουσιάζουν ομοιότητες με τα οφέλη της ψυχοθεραπείας όπως: άμεση επαφή με τον εαυτό και
το συναίσθημα, χαλάρωση, ανακούφιση από τα προβλήματα, βελτίωση της αυτοπεποίθησης, χτίσιμο διαπροσωπικών σχέσεων, αλλαγή οπτικής και διάθεση αλλαγής…
όσων μοιρών αποφασίσει κανείς με οδηγό την προσωπική του πυξίδα.

της Γεωργίας Χατζηγιαννάκη
Ψυχολόγος - Παιδαγωγός

Οι λέξεις μοιάζουν φτωχές για να περιγράψει κανείς τις ώρες της πλεύσης. Πέρα από την
συγκέντρωση που απαιτείται και την ικανότητα να επεξεργάζεται κανείς ταυτόχρονα πολλές
πληροφορίες, ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως τα προβλήματα της καθημερινότητας δεν επιβιβάζονται στο σκάφος αλλά μένουν στη στεριά – για να τα παραληφθούν και πάλι από εκεί
κατά την επιστροφή, πιο αντικειμενικά, λιγότερο σημαντικά και σίγουρα αποδυναμωμένα.
Πλέοντας για ώρες σε ένα κομμάτι «γης» στην αγκαλιά της θάλασσας αντιλαμβάνεται κανείς
τα μεγέθη και τις έννοιες στις πραγματικές τους διαστάσεις, ανακαλύπτει τον εαυτό του
και τον τρόπο που επικοινωνεί και σχετίζεται με τους άλλους και ασκείται σε έννοιες όπως
ομαδικότητα, πειθαρχία, οργάνωση και ικανότητα λήψης αποφάσεων.
Είναι ήδη γνωστό αλλά πάντα αναγκαίο να τονίζουμε την ευεργετική επίδραση της επαφής
με τη φύση, όπου η αίσθηση της ελευθερίας υπερτερεί και ο χρόνος αποκτά πιο αργούς και
υγιείς ρυθμούς μειώνοντας τα επίπεδα του stress και βελτιώνοντας την ψυχική υγεία (A. van
der Wal, M.Schade, L. Krabbendam & M. Van Vught, 2013). Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς: για
τον σύγχρονο άνθρωπο η επαφή με φύση δυστυχώς σπανίζει και κατ’ επέκταση σπανίζουν
και τα οφέλη αυτής της συνάντησης. Και αυτή ακριβώς η αδικία διορθώνεται εδώ. Η θάλασσα και ο αέρας, εξαιρετικά ασταθή στοιχεία, γίνονται κύριο μέλημα του ιστιοπλόου, προϋποθέτοντας και απαιτώντας σεβασμό στη θάλασσα και τους κανόνες της.
Ιστιοπλοΐα. Η ικανότητα και η τέχνη να χρησιμοποιεί κανείς τον αέρα, βάζοντας σημάδια στη γη, για να πλεύσει στη θάλασσα με τιμόνι την ψυχή του. Η ικανότητα και η
τέχνη να αναπλάθει, να μετασχηματίζει, να γαληνεύει. Να απεικονίζει τα γεγονότα στις
πραγματικές τους διαστάσεις, εκεί που όλα λειτουργούν αρμονικά, ισορροπημένα. Να
ανακαλύπτει μαγικά τις απαντήσεις, ρίχνοντας άγκυρα στον προσωπικό του ορίζοντα.
Για όποιον λόγο και αν ταξιδεύει κανείς, ας ανοίξει πανιά για να συναντήσει την ψυχή του.
Άλλωστε και «ο Κολόμβος όταν ξεκίνησε, δεν ήξερε που πήγαινε και όταν έφτασε δεν
ήξερε πού βρισκόταν» (Winston Leonard Spencer-Churchill). Κι όμως, άλλαξε όχι μόνο τη
ζωή του αλλά και την ιστορία.

Φωτογραφία: Πάνος Δημητρακόπουλος/ 4ο STC

6 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Αγώνες από Εμάς
για Εμάς

του Μάνου Ρούδα
*Ο Μάνος Ρούδας γεννήθηκε στον
Πειραιά. Είναι αριστούχος μηχανικός
του Πολυτεχνείου της Ουαλίας και
κάτοχος ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο
Southern New Hampshire των ΗΠΑ.
Ασχολείται με την ιστιοπλοΐα ανοικτής
θαλάσσης πολλά χρόνια και ως
αθλητής και ως επαγγελματίας.

Μας κατηγορούσαν πάντα ότι η ιστιοπλοΐα και ειδικότερα η ιστιοπλοΐα ανοικτής
θαλάσσης, χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια. Ότι δηλαδή κάνουμε αγώνες από εμάς
για εμάς. Αγώνες που δεν εμπλέκουμε το κοινό. Παίρνουμε εκκίνηση και χανόμαστε στη
θάλασσα για ώρες, ίσως και ημέρες.
Κι εμείς δικαιολογούμαστε ότι είναι η φύση του αθλήματος τέτοια, ότι δεν μπορεί να έχει
κερκίδα και ότι το ευρύ κοινό δεν το «καταλαβαίνει».
Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι αληθινοί. Την ένταση και το πάθος που βιώνουν οι ιστιοπλόοι της
ανοικτής θαλάσσης, δεν μπορεί να το νιώσει κανείς αν δεν βρίσκεται επάνω στο σκάφος.
Αυτά δεν φαίνονται απ’ έξω, ακόμα κι αν υπήρχε κερκίδα.
Επίσης, αν κάποιος δεν είναι ιστιοπλόος, δεν αντιλαμβάνεται τι σόι αγώνας είναι αυτός που
δεν κερδίζει το σκάφος που τερματίζει πρώτο και γιατί τα σκάφη «πηγαινοέρχονται» γύρω
από κάποιες, σχεδόν αόρατες τις περισσότερες φορές, σημαδούρες, αλλάζοντας απότομα
πορεία (με τακ και πότζες).
Στους offshore αγώνες η επαφή με το κοινό μπορεί να γίνει μόνο κατά την εκκίνηση και ίσως κατά τον τερματισμό. Στα inshore όμως, τα σκάφη κινούνται παράκτια
και μάλιστα μπορούν να παραβάλλουν σημεία πολύ κοντά στη στεριά, ώστε να είναι
ορατά. Επιπλέον, η αναμετάδοση στίγματος σε χάρτη και οι γιγαντοοθόνες τηλεόρασης που
εκπέμπουν σε ζωντανή μετάδοση εικόνες μέσα από το στίβο, μπορούν να μεταφέρουν την
εξέλιξη του αγώνα στη στεριά.
Όσον αφορά την αντίληψη όμως ενός αγώνα ιστιοπλοΐας από το ευρύ κοινό, αυτό είναι
πραγματικά δύσκολο αν όχι αδύνατο. Όμως, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες στο παρελθόν, έχοντας ζωντανό σχολιασμό, όπως γίνεται σε αρκετά άλλα αθλήματα.
Φανταστείτε λοιπόν κόσμο συγκεντρωμένο σε κάποιο όμορφο σημείο, στο μπαλκόνι ενός
ναυτικού ομίλου ή ακόμα και πάνω σε ένα μεγάλο άνετο σκάφος, να βλέπει από κοντά τα
σκάφη που αγωνίζονται. Ταυτόχρονα, σε μεγάλες οθόνες θα φαίνεται η κίνηση των σκαφών
με τα στίγματά τους πάνω στο χάρτη αλλά και στιγμιότυπα σε βίντεο που θα αναμεταδίδει
εκείνη τη στιγμή κάποιο συνεργείο (όπως γίνεται π.χ. το live στα social media). Συγχρόνως, ένας σχολιαστής θα περιγράφει όχι μόνο τι συμβαίνει μέσα στον στίβο, αλλά και γιατί
συμβαίνει αυτό. Τη διαδικασία της εκκίνησης, τις επιλογές τακτικής κάθε ομάδας, στοιχεία
για την κάθε ομάδα κτλ. Στο τέλος των αγώνων, οι αγωνιζόμενοι θα συναντιούνται με το
κοινό στη στεριά, όπου κατά τη διάρκεια κάποιου πρόχειρου πάρτι, θα έχουν την ευκαιρία να
συνομιλήσουν με τον κόσμο και μεταξύ τους.
Πιστεύετε ότι σε ένα τέτοιο σενάριο μπορεί κάποιος να εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι η
ιστιοπλοΐα είναι εσωστρεφής;

Μείνε στη νιότη σου
του Δημήτρη Χ. Τσελίκα
Πάτρα, Ιούνιος 2019
Ήτανε μέρα Κυριακή που πέρασες με βιάση.
Ήμουν γυρτός στην κουπαστή και μ’ είχες
προσπεράσει.
Είχες πλεξούδες χρυσαφιές μάτια χαμηλωμένα
κι’ είναι σαν νάγινε εχθές κι’ ας είναι περασμένα
σαράντα χρόνια - ή πιο πολλά - του χρόνου πήρε
η μπόρα
μα δεν σε ξέχασα μικρή, το ζω σαν νάναι τώρα.
Βλέπω τ’ αφίλητο κορμί, ανθό στο φως που βγήκε
από κομμένο γιασεμί, που ήλιο μόλις βρήκε.
Στην σχολική σου την ποδιά, δυο λεμονιών οι μύτες!
Τα πόδια σου, απ’ του έρωτα το τόξο, δυο σαγίτες!
Κείνο το σκίρτημα καρδιάς δεν τόχω ξανανοιώσει…
Νόμισα ήμουνα κερί, μεσ’ στην φωτιά να λιώσει.
Έτρεξα πίσω σου ναρθώ μα ρίζωσε το βήμα.
Χάθηκες μεσ’ στου λιμανιού τ’ ανθρωπολόϊ… κρίμα!
Σε πήρε η μέρα μακρυά κι’ η μοίρα στα φτερά της

κι’ ένοιωσα μόνος - σ’ ερημιά απόκοσμη - διαβάτης.
Σαν νάχε στείλει η Ζωή χαρά που πήρε πίσω
σε μια στιγμή… μα έφτανε αιώνες να μετρήσω.
Κι’ αιώνες σαν να πέρασαν από τη μέρα ’κείνη
του όνειρου που κόπηκε σαν σε Προκρούστη κλίνη.
Κάθε ταξίδι στο νησί, σ’ έψαχνα βήμα-βήμα…
Θλίψη μ’ ελπίδα άλλαζαν, όπως το φίδι ντύμα.
Πόσοι χειμώνες πέρασαν δεν ξέρω να μετρήσω.
περίμενα την άνοιξη που θα σε συναντήσω.
Τώρα εχιόνισ’ η κορφή και πέρασε η νιότη.
Ποιους δρόμους να ταξίδεψες άγνωστη αγάπη πρώτη!
Τί νά’γραψαν, με το φτερό, στο ριζικό σου οι Μοίρες!
Σε ποιον να έδωσες χαρά και ποιαν αγάπη πήρες!
Στα μάγουλα τι νάγινε του ρόδου η φρεσκάδα!
Τις χρυσαφιές πλεξούδες σου, ποια φώτισε λιακάδα!

Δεν το μπορώ. να φανταστώ σε ’σε πώς φύγαν χρόνια
πως σε σκεπάσαν του καιρού τ’ άσπρα ψυχρά του
χιόνια..!
Κείνα τα μάτια, που’στελναν χρυσές σαν ήλιου
αχτίδες,
δεν τα μπορώ να φανταστώ με ζάρες και ρυτίδες.
Να σε ξανάβρω γύρευα, ναρθείς κι’ ότι κι’ αν γίνει.
είχε σκαλώσει ο χρόνος μου στην Κυριακή εκείνη.
Απόψε έπεσ’ η ματιά στου τοίχου τον καθρέφτη
κι’ είδα τ’ αστέρι μου, ψηλά στον ουρανό, να πέφτει.
Ξανάβγαλα από τα βαθειά του ναυτικού μου σάκκου,
για σένα τον χρυσό σταυρό που φύλαγα… του κάκου!
Άλλο πια να σε καρτερώ δεν θέλω παραπέρα.
Θέλω να μείνει τ’ όνειρο όπως την πρώτη μέρα.
Ποτέ μη δω τα χείλη σου στεγνά και μαραμένα.
Μείνε εσύ στη νιότη σου, τα γηρατειά για μένα.
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ενημερωτικά

Η ανατολική Μεσόγειος αναδεικνύεται σε σημαντικό
προορισμό για τη βιομηχανία κρουαζιέρας
Νέο ρεκόρ συμμετοχών κατέγραψε το 5ο Posidonia Sea Tourism Forum, όπου
συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 830 συμμετέχοντες από 21 χώρες και 35
εκθέτες από κάθε τομέα του θαλάσσιου τουρισμού και ειδικά της κρουαζιέρας.
Υπουργοί Ναυτιλίας και Τουρισμού, αξιωματούχοι μεγάλων
λιμανιών προορισμού, κορυφαία στελέχη των μεγαλύτερων εταιρειών κρουαζιέρας παγκοσμίως και εκπρόσωποι
από τις ενώσεις εταιρειών κρουαζιέρας CLIA Europe και
Μεσογειακών λιμένων MedCruise έδωσαν δυναμικό 'παρών' και διαμόρφωσαν την ατζέντα του 5ου Posidonia Sea
Tourism Forum, που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό
Κέντρο Domotel Kastri τον περασμένο Μάιο.
Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι οι προοπτικές για την ανάπτυξη
της βιομηχανίας κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι θετικές,
ωστόσο χρειάζεται ακόμη να γίνουν πολλά, ιδιαίτερα στον τομέα της
ασφάλειας, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα μοναδικά πλεονεκτήματα της περιοχής.
Αυτό ήταν και το βασικό μήνυμα που προέκυψε κατά τη διάρκεια του
5ου Posidonia Sea Tourism Forum, όπου συζητήθηκαν οι τρέχουσες
εξελίξεις και τάσεις που διαμορφώνουν την πορεία του θαλάσσιου
τουρισμού στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.
Η Ελλάδα κατέχει μερίδιο 10% στις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων
στην περιοχή της Μεσογείου, ένα σημαντικό ποσοστό παγκοσμίως, με
δεδομένο ότι η περιοχή κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μετά την Καραϊβική όσον αφορά τις πολλαπλές επιλογές δρομολογίων. Σύμφωνα με τον
κ. Airam Diaz Pastor, Πρόεδρο της Ένωσης Λιμένων MedCruise, η
Ελλάδα και ολόκληρη η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου θα επωφεληθούν σημαντικά από την προβλεπόμενη αύξηση κατά 22,2% σε αριθμούς επιβατών και κατά 19,8% στις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων για
το σύνολο της περιοχής της Μεσογείου το 2019. Και πρόσθεσε: «Η περιοχή διανύει μια ‘χρυσή’ περίοδο ανάπτυξης και η προγραμματισμένη δραστηριοποίηση 25 νέων, πολυτελών κρουαζιερόπλοιων στην τοπική αγορά
το επόμενο διάστημα θα δώσει επιπλέον ώθηση στα μικρότερα λιμάνια και
την ευκαιρία να διαφοροποιηθούν σε σχέση με τον ανταγωνισμό».
Στο ίδιο κλίμα αισιοδοξίας όσον αφορά τις προοπτικές της Ανατολικής
Μεσογείου ως προορισμού κρουαζιέρας κινείται και η MSC, η μεγαλύτερη εταιρεία κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, με μερίδιο αγοράς 15,07% και
με σχέδια για αύξηση της συνολικής διαθεσιμότητας κλινών κατά 25%,
εντούτοις επισημαίνει και μερικούς παράγοντες ανησυχίας: «Μας αρέσει πραγματικά αυτή η περιοχή, που ξεχωρίζει για το φυσικό κάλλος σε
συνδυασμό με τον πολιτισμικό και ιστορικό πλούτο της, ωστόσο έχουμε
επίγνωση και ορισμένων γεωπολιτικών προκλήσεων που εξακολουθούν
να μας κρατούν μακριά από την τουρκική αγορά προς το παρόν, ενώ
σκεφτόμαστε σοβαρά την πιθανή επιστροφή μας στην Τουρκία και την
Αίγυπτο στο μέλλον», δήλωσε ο κ. Charles Darr, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ναυτιλιακής Πολιτικής και Κυβερνητικών Σχέσεων του
Ομίλου MSC. «Η έλλειψη πολιτικής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, με τη γεωπολιτική αστάθεια στη Βόρεια Αφρική και σε άλλες περιοχές,
δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τη δραστηριοποίηση των εταιρειών κρουαζιέρας. Δεν είμαστε ακόμη πεπεισμένοι ότι θα ήταν υπεύθυνο εκ μέρους
μας να μεταφέρουμε τους επιβάτες μας σε αυτήν την περιοχή. Πρέπει να
κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των τουριστών, η οποία έχει υποστεί πλήγμα
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λόγω των γεγονότων στην περιοχή», πρόσθεσε.
Η ασφάλεια είναι κορυφαίο θέμα και για την Κύπρο, που έχει χάσει
το 85% των επιβατών κρουαζιέρας από το 2010 παρά τη σημαντική
άνοδο στον αριθμό των τουριστών που επισκέπτονται το νησί.
Ωστόσο, όπως ανέφερε και ο Υφυπουργός Τουρισμού της Κύπρου,
κ. Σάββας Περδίος στη διάρκεια της κεντρικής ομιλίας του στο Φόρουμ, η Μεγαλόνησος προσβλέπει σε μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.
«Η Κύπρος αποδεικνύει πόση έμφαση δίνει σε αυτό τον τομέα, εγκαινιάζοντας ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο τουρισμού εδώ και πέντε μήνες. Στο
πλαίσιο της στρατηγικής μας για το 2030, θέσαμε την ασφάλεια ως την
υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητά μας για την ανάπτυξη του τουριστικού
προϊόντος και ανακηρύξαμε τον τομέα της κρουαζιέρας ως έναν από
τους δέκα στρατηγικούς πυλώνες του».
Αποτέλεσμα των σημαντικών επαφών που πραγματοποιούνται κάθε
δύο χρόνια στο Posidonia Sea Tourism Forum, είναι να έχει καθιερωθεί η εκδήλωση πλέον ως αναπόσπαστο εργαλείο για τη βιομηχανία
κρουαζιέρας κατά την επάνοδό της στην Ανατολική Μεσόγειο, εξαιτίας
των πολλαπλών ευκαιριών ουσιαστικού διαλόγου, δικτύωσης και
προώθησης επιχειρηματικών συμφωνιών που προσφέρει, τόσο στη
διάρκεια των συνεδριών του Forum, όσο και στον εκθεσιακό χώρο και
στις παράλληλες εκδηλώσεις του.
Παράλληλα, η θέση της Ελλάδας, οι επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις λιμανιών και η επιστροφή της γεωπολιτικής σταθερότητας στην περιοχή
ενισχύουν το σημαντικό ρόλο της διοργάνωσης.
Στη διάρκεια του Φόρουμ επιβεβαιώθηκε η επιστροφή ορισμένων εταιρειών κρουαζιέρας στην ευρύτερη περιοχή καθώς και η ενίσχυση της παρουσίας εταιρειών που ήδη δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ο κ. Paul Britton, Manager, Marine Operations, Ports and Itinerary
Planning της Disney Cruise Line ανακοίνωσε την επιστροφή της Disney
Cruise Line στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι, με λιμάνια προσέγγισης τον
Πειραιά, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο και το Κατάκολο, καθώς και την καθιέρωση δρομολογίων 12 διανυκτερεύσεων που θα συνδέουν τα δημοφιλέστερα αιγαιοπελαγίτικα λιμάνια με τη Βενετία και την Αδριατική.
Η ενίσχυση της συνολικής διαθεσιμότητας κλινών θα αυξήσει τον
αριθμό των επιβατών κρουαζιέρας για την Ελλάδα τη φετινή σεζόν

κατά 7%, σύμφωνα με τον Έλληνα υπουργό Τουρισμού, κ. Θανάση
Θεοχαρόπουλο, ο οποίος από το βήμα του Φόρουμ δεσμεύτηκε ότι η
κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο της να καταστήσει τα ελληνικά λιμάνια
πιο ελκυστικά για διεθνείς διαχειριστές λιμανιών κρουαζιέρας.
Η επίσημη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης προς τον κλάδο είχε
θετική απήχηση στους διεθνείς παράγοντες της βιομηχανίας της κρουαζιέρας που συμμετείχαν στο 5ο Posidonia Sea Tourism Forum.
Η κα Claire Levitt, Destination Experience Deputy Manager της
Fred. Olsen Cruise Lines, δήλωσε σχετικά: «Με χαροποιεί το γεγονός
ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Ανατολική Μεσόγειος γενικότερα δείχνουν τέτοιον έμπρακτο ζήλο να ενθαρρύνουν τις προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων
στην περιοχή αλλά και προθυμία να υιοθετήσουν τις προτάσεις των εταιρειών κρουαζιέρας για το πώς μπορούν αυτές να υλοποιηθούν. Όπως πάντα,
τέτοιες εκδηλώσεις είναι πολύ σημαντικές καθώς προσφέρουν ευκαιρίες
για δικτύωση και νέες επαφές και μας επιτρέπουν να συνεργαστούμε για
να διαμορφώσουμε πιο ελκυστικά δρομολόγια για τους επιβάτες κρουαζιέρας – όχι μόνο χαράσσοντας μελλοντικά δρομολόγια κρουαζιέρας αλλά και
συμβάλλοντας στην αύξηση των παραδοσιακών διακοπών στην ξηρά».
Σημαντική πτυχή του φετινού Posidonia Sea Tourism Forum ήταν και
η συνεργασία της HEMEXPO με τους διοργανωτές, προκειμένου να

προβληθούν οι Έλληνες Κατασκευαστές Ναυτιλιακού Εξοπλισμού
στις εταιρείες κρουαζιέρας με απώτερο σκοπό να γίνουν προμηθευτές τους. Στο πλαίσιο του Posidonia Forum η εκπρόσωπος της
Royal Caribbean Cruises κα Carla Douaihi, Global Procurement
Manager, είχε ενδιαφέρουσες συναντήσεις με εκπροσώπους της
HEMEXPO και η ίδια δήλωσε ενθουσιασμένη από τις προοπτικές:
«Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να μάθουμε για καταξιωμένους κατασκευαστές που παράγουν προϊόντα ποιότητας τα οποία θα μπορούσαμε να
προμηθευόμαστε απευθείας. Επιστρέφω από το Φόρουμ με ενδιαφέρουσες προτάσεις και ιδέες για περαιτέρω συνεργασία της Royal Caribbean
με τους Έλληνες κατασκευαστές, ώστε να αξιοποιήσουμε άμεσα τη
δραστηριοποίησή τους σε αυτή τη στρατηγικής σημασίας περιοχή».
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι φέτος η εκδήλωση είχε την έμπρακτη
υποστήριξη της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA),
που συμμετείχε με μεγάλη αποστολή και διοργάνωσε σεμινάριο για
τη βιωσιμότητα των προορισμών που επισκέπτονται τα καράβια της,
ιδιαίτερης σημασίας για τους ελληνικούς προορισμούς.
Η παγκόσμια βιομηχανία κρουαζιέρας ανανέωσε το ραντεβού της
για το 6ο Posidonia Sea Tourism Forum το 2021.
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Μιαούλεια 2019
Με μεγαλοπρέπεια, πληθώρα εκδηλώσεων συμβολικού χαρακτήρα και την πολύ καλή οργάνωση του Δήμου Ύδρας διεξήχθησαν
από 15 έως 23 Ιουνίου τα Μιαούλεια 2019. Το εορταστικό
πρόγραμμα εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδος με αθλητικές συναντήσεις, θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες και οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Ιουνίου.
Ειδικώτερα το Σάββατο το πρωί έγινε η υποδοχή της πυραυλάκατου του Πολεμικού
Ναυτικού και του αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Νικόλαου Τσούνη από τον δήμαρχο
Γεώργιο Κουκουδάκη και το δημοτικό συμβούλιο και το απόγευμα η μεταφορά της
ληκύθου με την καρδιά του ναύαρχου Ανδρέα Μιαούλη από το ιστορικό Αρχείο –
Μουσείο της Ύδρας στον Καθεδρικό ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ύδρας και η
υποδοχή των επισήμων στο Δημαρχείο και το βράδυ η αναπαράσταση της ναυμαχίας
του Γέροντα μπροστά στο λιμάνι της Ύδρας.
Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν το πρωί της Κυριακής με δοξολογία, επιστροφή της
ληκύθου στο Ιστορικό Αρχείο και καταθέσεις στεφάνων στον ανδριάντα του Ανδρέα
Μιαούλη και ρίψη στεφάνων στη θάλασσα προς τιμή των ναυμάχων του 1821.
Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν: o εκπρόσωπος της κυβέρνησης υπουργός Εμπορικής
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτης Κουβέλης, ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης βουλευτής Α’ Πειραιώς Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, το Πολεμικό Ναυτικό με την παρουσία του αρχηγού ΓΕΝ αντιναυάρχου Ν. Τσούνη, ο αρχηγός
του Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής αντιναύαρχος Λ.Σ. Σωτήρης
Ράπτης, άλλοι επίσημοι και λοιποί φορείς μεταξύ των οποίων και ο ΠΟΙΑΘ.

Η πομπή για τη μεταφορά της ληκύθου με την
καρδιά του ναύαρχου Ανδρέα Μιαούλη από το
Μουσείο Ύδρας στον Καθεδρικό Ναό Κοίμησης
Θεοτόκου Ύδρας.

π α ρ ο υ σία σ η βιβλίο υ

Θυελλώδης διάσωση της αγάπης
Ναπολιτάνικη μαφία, εμπόριο κοκαΐνης, έγκλημα, εκβιασμοί, απειλές, διαπλοκή, βρώμικο
χρήμα, βιασμοί, παιδιά χωρίς παιδική ηλικία,
κρυμμένα οικογενειακά μυστικά, διεφθαρμένοι
αστυνομικοί μα και αστυνομικοί πιστοί στο
καθήκον. Κολομβιανοί έμποροι ναρκωτικών,
Βραζιλιάνοι πλαστογράφοι, κομπογιαννίτες
γιατροί, αλλά και ανθρώπινες σχέσεις που
δοκιμάζονται διαρκώς, φιλίες στέρεες, το
ξύπνημα του Έρωτα και φυσικά η Αγάπη.
Φόντο η θάλασσα, ο διάπλους του Ατλαντικού
με ιστιοπλοικό και τα νερά του Αιγαίου, άλλοτε γαληνεμένα και άλλοτε άγρια... Επίκεντρο
η Ύδρα, με τις παραδόσεις της, τους ανθρώπους της και τα όνειρά τους.

Ο Σπύρος Σαρέλλας γεννήθηκε στην
Αθήνα και έγινε γνωστός από την αυτοδημιούργητη πορεία του στο χώρο της
γυναικείας ένδυσης. Ξεκίνησε ιστιοπλοΐα
το 1975, στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδας.
Το 1978, τελείωσε τη σχολή ιστιοπλοΐας
ανοικτής θάλασσας του ΠΟΙΑΘ. Το 1981
αγόρασε το “CAPTAIN FLINT”, με το οποίο
κατέκτησε τη 2η θέση στην κλάση του, στο
Ράλι Αιγαίου της ίδιας χρονιάς
Στοιχεία Έκδοσης:
Εκδότης: Ελευθερουδάκης
ISBN 9789602001974

Όλα πλέκονται με μια αριστοτεχνική βελονιά
στο συναρπαστικό μυθιστόρημα του Σπύρου
Σαρέλλα, το οποίο διαβάζεται απνευστί και
δημιουργεί διαρκώς στο μυαλό του αναγνώστη κινηματογραφικές εικόνες, που διαδέχονται η μία την άλλη, με μεγάλη ταχύτητα.

Χρονολ. Έκδοσης Δεκέμβριος: 2018

https://bit.ly/2LdFwBi

Τιμή: 15,00 ευρώ
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Αριθμός σελίδων: 294
Διαστάσεις 21x14
Συγγραφέας: Σπύρος Σαρέλλας
Θέμα: Λογοτεχνία/ Πεζογραφία

Κεντρική Διάθεση:
Γ.Κ.Ελευθερουδάκης Α.Ε. – Πανεπιστημίου
15 , 2ος οροφος, τηλ. 210-3317603, email :
internet@books.gr
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H ΗELMEPA γίνεται 37 ετών!
Η Τρίτη 4 Ιουνίου 2019, είναι μία πολύ ξεχωριστή μέρα για τη
ΗELMEPA που γιορτάζει τα 37 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς!
Εκφράζουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη, Έλληνες ναυτικούς,
εταιρείες και οργανισμούς καθώς και φορείς που συνέβαλαν σε αυτήν την
προσπάθεια.
Μείνετε συντονισμένοι για περισσοτέρους καθαρισμούς παραλιών,
επιμορφωτικά σεμινάρια, περιβαλλοντική εκπαίδευση και πάνω απ’ όλα
ενημέρωση! Στόχος μας παραμένει η προστασία του περιβάλλοντος και η
διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για εμάς και τα παιδιά μας!
Χρόνια πολλά σε όλους μας!

Η HELMEPA γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
με νέο τηλεοπτικό σποτ
(ΟΗΕ), γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5
Ιουνίου. Η ημέρα αυτή αποτελεί αφενός
μεν μια ευκαιρία σε διεθνές επίπεδο συνειδητοποίησης των οξύτατων περιβαλλοντικών ζητημάτων της σύγχρονης εποχής,
αφετέρου δε και μια προσωπική πρόκληση για τον κάθε πολίτη να αναλογιστεί
τις συνέπειες των ζητημάτων αυτών, να
τονώσει την ευαισθητοποίησή του και
να δραστηριοποιηθεί στην υπόθεση της
προστασίας του περιβάλλοντος.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA, που φέτος
κλείνει 37 χρόνια λειτουργίας, ετοίμασε ένα τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών προς
το μείζονος σημασίας θέμα των πλαστικών απορριμμάτων. Με το
μήνυμα «ΟΧΙ πλαστικά – ΟΧΙ σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές»
και πρωταγωνιστή τον Γλάρο της HELMEPA, καλούμε τον κόσμο
να αναλογιστεί τις συνέπειες της αλόγιστης χρήσης των πλαστικών
που καταλήγουν στο θαλάσσιο – και όχι μόνο - περιβάλλον.
Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, που θεσπίστηκε το 1972
από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
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Από τις αρχές Μαΐου, η Ελληνική Ένωση
Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
– HELMEPA έχει διοργανώσει 85 καθαρισμούς παραλιών σε διάφορες περιοχές
της χώρας, με στόχο να διπλασιάσει τον
αριθμό αυτό μέχρι το τέλος Οκτωβρίου
2019. Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν
μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, Λιμενικές Αρχές, ΟΤΑ, εταιρείες, Πρεσβείες,
περιβαλλοντικές οργανώσεις, φυσιολατρικοί σύλλογοι, καταδυτικά
κέντρα, ναυτικοί, ιστιοπλοϊκοί όμιλοι, τοπικές ενώσεις και ομάδες
εθελοντών πολιτών.
Το σποτ θα βρίσκεται στους τηλεοπτικούς δέκτες καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου και είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο
https://youtu.be/gpajVe1ssNg
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της
HELMEPA: Περγάμου 5, 171 21 Νέα Σμύρνη, Αθήνα
helmepa@helmepa.gr
www.helmepa.gr

Ξεκίνησαν οι δράσεις της Εκστρατείας
«Ας Καθαρίσουμε την Ευρώπη»

Ενθαρρυντικό ήταν το ξεκίνημα της φετινής εκστρατείας "Ας
Καθαρίσουμε την Ευρώπη" με μεγάλη συμμετοχή πολιτών σε
διάφορες χώρες. Η εκστρατεία, που συντονίζει στην Ελλάδα για
6η συνεχή χρονιά η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA, έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει όλους
για το σημαντικό πρόβλημα των πλαστικών και άλλων απορριμμάτων που ρυπαίνουν θάλασσες, ακτές, ποτάμια, δάση και γενικά το
φυσικό περιβάλλον.
Σύμφωνα με τις πρώτες δηλώσεις, 3.000 εθελοντές από εταιρείες-Μέλη της HELMEPA, Πρεσβείες, ΟΤΑ και Λιμενικές Αρχές, σχολεία όλων των βαθμίδων και τοπικοί σύλλογοι έχουν προγραμματίσει 51 καθαρισμούς σε παραλίες, βυθούς και χερσαίες περιοχές
σε Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Aστυπάλαια, Βόλο, Βόνιτσα, Γιαννιτσά, Γιαννιτσοχώρι Ηλείας, Γούρνες Ηρακλείου, Γύθειο, Ευκαρπία
Θεσσαλονίκης, Ζάκυνθο, Ιεράπετρα, Κορησό Καστοριάς, Λάρισα,
Λέρο, Λήμνο, Μπάλι και Πλακιά Ρεθύμνου, Νάξο, Νέα Μηχανιώνα,
Νεάπολη και Σκάλα Λακωνίας, Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, Νέστο,
Ορεστιάδα, Πέραμα, Πήλιο, Ραφήνα, Σταυρούπολη, Χίο και Ωροπό.
Στο μεταξύ, η HELMEPA την 6 Μαΐου συντόνισε μία πρωτότυπη
δράση καθαρισμού του αρχαιολογικού χώρου Ηραίου Περαχώ-

ρας σε συνδυασμό με υποβρύχιο καθαρισμό
της Λίμνης
Βουλιαγμένης,
σε συνεργασία
με την Ένωση
Προστασίας
Φυσικού και
Πολιτιστικού
Περιβάλλοντος
ΚορινθιακούΠατραϊκού "Ο
Νηρέας", τον
Σύλλογο Αυτοδυτών Λουτρακίου (ΣΑΛ) και τη συμμετοχή μαθητών-Ναυτίλων του 2ου Γενικού Λυκείου Κορίνθου. Η πρωτοβουλία
είχε έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα καθώς, πλην της ξενάγησης στον αρχαιολογικό χώρο, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να
επισκεφθούν το σκάφος "Άγγελος των Θαλασσών" στο λιμάνι της
Κορίνθου και να ενημερωθούν από τον ερευνητή κ. Ν. Βογιατζάκη για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δελφινιών του
Κορινθιακού αλλά και τους
κινδύνους που αντιμετωπίζουν από την υπεραλίευση
και την αυξανόμενη ρύπανση
με πλαστικά. Επίσης, επισκέφτηκαν την Έκθεση που
πρόσφατα δημιούργησε ο
ΣΑΛ στο Λουτράκι με τα
ευρήματα από τους πολυάριθμους καθαρισμούς
βυθού που έχει πραγματοποιήσει ο Σύλλογος στην
ευρύτερη περιοχή.

Iστιοπλοϊκός Kόσμος 13

ενημερωτικά

Φωτογραφία: Νίκος Πάντης

Ολυμπιακοί Αγώνες
με τον φακό του Αλευρομύτη
κές στιγμές και θα τις παραδώσει
στην αιωνιότητα. Εξάλλου, μία
φωτογραφία ισοδυναμεί με χίλιες
λέξεις, έλεγαν οι Κινέζοι.

Ο 'δικός' μας ο Νίκος Αλευρομύτης θα βρεθεί του χρόνου στους
Ολυμπιακούς Αγώνες της Ιαπωνίας. Όχι, δε θα πάρει μέρος στη
διοργάνωση ως αθλητής, αλλά θα
κάνει αυτό στο οποίο ξέρει να κάνει πρωταθλητισμό: θα αποτυπώσει με τις κάμερες του ιστιοπλοϊ-

Ο Νίκος Αλευρομύτης είναι ο Νίκος του
"Ράλλυ Αιγαίου". Είναι ο Νίκος που βρίσκεται πάνω στο φουσκωτό, χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, και προσπαθεί
να βρει την κατάλληλη γωνία για να συνδυάσει σε μία εικόνα την ένταση της στιγμής,
την ιστιοπλοϊκή δεινότητα των πληρωμάτων
και την ομορφιά του τοπίου. Είναι ο Νίκος της
ιστιοπλοΐας. Έχει φωτογραφίσει ολυμπιακές
κλάσεις, και ανοικτή θάλασσα. Διεθνείς διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
έχουν αποτυπωθεί από τον φακό του. Είναι ο
Νίκος που έχει κινδυνέψει να πνιγεί σε έναν
αγώνα στη Χαλκιδική, όταν το φουσκωτό
άρχισε να μπάζει νερά και βούλιαξε. Στο βιογραφικό του τα ναυτικά μίλια είναι αμέτρητα,

και όλα αυτά τα έχει κάνει μεταφέροντας
βαριές φωτογραφικές μηχανές. Είναι ο Νίκος
της ιστιοπλοϊκής παρέας, ο οποίος μόλις θα
ολοκληρώσει μία φωτογράφιση θα βρεθεί δίπλα στους ιστιοπλόους για να συζητήσουν τις
δυσκολίες του αγώνα και να τους ενθαρρύνει
για τον επόμενο. Μαζί στη θάλασσα, μαζί και
στη στεριά.
Τώρα έφτασε η στιγμή να βάλει στο βιογραφικό του και την κορυφαία αθλητική διοργάνωση της Ιαπωνίας. Του χρόνου τον Ιούλιο
θα βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες και
όλοι οι φίλοι του αθλήματος θα έχουμε
την ευκαιρία να δούμε μοναδικές αθλητικές στιγμές με τη ματιά του Νίκου Αλευρομύτη. Σίγουρα σε αυτές πρωταγωνιστές
θα είναι οι Έλληνες ιστιοπλόοι. Και είμαστε
σίγουροι ότι ο Νίκος θα καταφέρει, μέσα
από τις εικόνες που θα αποτυπώσει, να
μας ταξιδέψει σε στιγμές που 'πιάνει'
μόνο η κάμερα και ο Νίκος Αλευρομύτης.
Του ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Φωτογραφία: Νίκος Ζάγκας

Η Bentley κλέβει τις εντυπώσεις
στο Spetses Classic Yacht Regatta 2019
To 2019 σηματοδοτεί τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Bentley
Motors. Η μάρκα που ίδρυσε ο
Walter Owen Bentley, ένας από
τους πλέον ταλαντούχους Βρετανούς μηχανικούς στην ιστορία της
αυτοκίνησης, στον πρώτο αιώνα
ζωής της έγινε συνώνυμο του
ιδανικού συνδυασμού χειροποίητης
πολυτέλειας και σπορ, δυναμικού
χαρακτήρα.
Για τον εορτασμό ενός τόσο σημαντικού
σταθμού στην ιστορία της εταιρίας, η Bentley
Athens επέλεξε τη χορηγία του Spetses
Classic Yacht Regatta 2019 (SCYR2019),
του κορυφαίου Διεθνή Αγώνα Κλασσικών
και Παραδοσιακών Σκαφών στην Ελλάδα και
έναν από τους σημαντικότερους στη Μεσόγειο Θάλασσα. Ο αγώνας διεξήχθη για 9η
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συνεχόμενη χρονιά στο πανέμορφο νησί
του Αργοσαρωνικού, 27 με 30 Ιουνίου, με
διοργανωτή το Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος και
υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών. Ο άνεμος
έπνεε ούριος και στο θαλάσσιο στίβο ανάμεσα
στο νησί και τις ακτές της Αργολίδας, μοναδικής ομορφιάς κλασσικά και παραδοσιακά
σκάφη, συμμετείχαν σε σειρά ιστιοδρομιών,
εντυπωσιάζοντας τόσο με τις επιδόσεις όσο
και με την ομορφιά τους.
Την παράσταση στο SCYR2019 έκλεψε όμως
η απαστράπτουσα Continental GT W12
Convertible, σε πανελλήνια πρεμιέρα,
την οποία φιλοξενούσε το εντυπωσιακό
περίπτερο της Bentley Athens, στην πλατεία
Ποσειδωνίου. Το Σάββατο το βράδυ, μετά τις
απονομές της ημέρας, το μοντέλο παρουσίασε
στους παρευρισκόμενους ένα “Bentley Boy”,
που είχε έρθει ειδικά γι’ αυτό το σκοπό από τη
Μεγάλη Βρετανία. Ουσιαστικά, επρόκειτο για
έναν 'ειδικό' της μάρκας, από το εργοστάσιο
στο Crewe, ο οποίος αποκαλείται έτσι προς τιμήν των εύπορων Βρετανών που τη δεκαετία

του 1920 έκτισαν τη φήμη της Bentley ως
σπορ μάρκας, οδηγώντας τα μοντέλα της και
κατακτώντας ένδοξες νίκες σε σημαντικούς
αγώνες. Χαρακτηριστικά, τα Bentley Boys
εκείνης της εποχής είχαν επιτύχει τέσσερις
συνεχόμενες νίκες στις περίφημες "24
Ώρες του Λεμάν", την περίοδο 1927-1930.
Η βραδιά έκλεισε με ένα εορταστικό party στο
Ποσειδώνιο Grand Hotel, στο οποίο καλεσμένοι ήταν πελάτες της μάρκας, ιδιοκτήτες
σκαφών που συμμετείχαν στον αγώνα και τα
πληρώματά τους.
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Κείμενο: Μαρίνα Ψυχογιού, διεθνές στέλεχος αγώνων και βασικό μέλος της ομάδας διαχείρισης
αγώνων της ΙΚΑ ενώ είναι και μέλος επιτροπών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας.

άρθρο

Ενδιάμεσο συνέδριο Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας
Αλλαγές σε πολλά επίπεδα
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το
ενδιάμεσο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας
(World Sailing) έγινε στο Λονδίνο. Πόλη με εύκολη πρόσβαση
από όλα τα μέρη του κόσμου και
έδρα της WS, ο στόχος είναι να
μείνει χαμηλό το κόστος σε μία συνάντηση η οποία έχει πρωταρχικό
στόχο τη δουλειά.
Το ενδιάμεσο συνέδριο διαρκεί τρεις ημέρες
και περιλαμβάνει συναντήσεις δύο επιτροπών: της Επιτροπής Διοργανώσεων
(Events Committee) και της Επιτροπής
Εξοπλισμού (Equipment committee). Την
τελευταία ημέρα συνεδριάζει το συμβούλιο των αντιπροσώπων των γεωγραφικών
περιφερειών και λαμβάνει αποφάσεις επί
προτάσεων που προέρχονται είτε από το διοικητικό συμβούλιο είτε από εκπροσώπους και
οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί επείγουσες.
Οι κύριες αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν
είχαν σχέση με τον εξοπλισμό κάποιων από
τα ολυμπιακά αγωνίσματα της ιστιοπλοΐας
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Σε
προηγούμενα συνέδρια είχε αποφασιστεί
το ποια θα είναι τα αγωνίσματα και ο εξοπλισμός για κάποια από αυτά:
Διθέσιο καταμαράν μικτό – Nacra 17
Διθέσιο σκιφ ανδρών – 49er
Διθέσιο σκιφ γυναικών – 49er FX
Διθέσιο σκάφος μικτό - *
Ιστιοσανίδα ανδρών - *
Ιστιοσανίδα γυναικών - *
Μονοθέσιο σκάφος Ανδρών - *
Μονοθέσιο σκάφος Γυναικών - *
Αετοσανίδα μικτή - *
Διθέσιο ανοιχτής θαλάσσης μικτό - *
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470
Η πρόθεση για το διθέσιο μικτό σκάφος από
την αρχή ήταν να χρησιμοποιηθεί το 470 και
όντως, το αγαπημένο σκάφος των ελληνικών
επιτυχιών έλαβε την υποστήριξη όλων των
οργάνων και ‘έκλεισε’ για τους Ολυμπιακούς
του 2024.

Ιστιοσανίδα
Για την ιστιοσανίδα ανδρών και γυναικών το
διοικητικό συμβούλιο της WS είχε προτείνει
να διατηρηθεί το RS:X, το οποίο χρησιμοποιείται από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Πεκίνου το 2008. Η Επιτροπή Εξοπλισμού για
πολλοστή φορά εξέφρασε την αντίθεσή της
και ενισχυμένη από την έντονη συμπαράσταση μερικών από τους κορυφαίους αθλητές
του αγωνίσματος κατάφεραν να πείσουν το
συμβούλιο να απορρίψει την πρόταση και να
προχωρήσει σε αξιολόγηση για την αναζήτηση μοντέρνου εξοπλισμού. Η διαδικασία έχει
ήδη αρχίσει και η απόφαση για τον εξοπλισμό
της ιστιοσανίδας ανδρών και γυναικών θα
ληφθεί το Νοέμβριο του 2019.

Laser
Για τον εξοπλισμό του μονοθεσίου ανδρών
και γυναικών έγιναν δοκιμές οι οποίες ολοκληρώθηκαν την άνοιξη και από τις οποίες
αναδείχτηκαν επικρατέστερα τα σκάφη Laser
και RS Aero. Στη συνέχεια η επιτροπή εξοπλισμού αξιολόγησε τα σκάφη και αποφάσισε
να υποστηρίξει το RS Aero στο συμβούλιο.
Όπως πολλές φορές στο παρελθόν, το συμβούλιο αγνόησε τη γνώμη των ειδικών και
αποφάσισε να διατηρηθεί το Laser. Υπάρχει
όμως μια λεπτομέρεια: ο εξοπλισμός που
χρησιμοποιείται στους Ολυμπιακούς Αγώνες
πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους του
συμβολαίου των ολυμπιακών κλάσεων για
το οποίο η προθεσμία υπογραφής είναι η 1η
Αυγούστου 2019. Το Laser απέχει αρκετά
από το να συμμορφώνεται με τους όρους του

συμβολαίου και θα πρέπει να προχωρήσει σε
αρκετά σημαντικές αλλαγές της δομής της
κλάσης και της σχέσης μεταξύ των κατασκευαστών ώστε να μπορέσει να παραμείνει ολυμπιακό. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει,
ο εξοπλισμός για το μονοθέσιο ανδρών και
γυναικών θα αποφασιστεί μεταξύ των υπόλοιπων υποψηφίων τον Νοέμβριο του 2019.

Kiteboarding
Αν και η αετοσανίδα είναι καινούριο αγώνισμα, η πρόταση για τον εξοπλισμό ήταν η ίδια
από την αρχή της διαδικασίας και η επικύρωσή της, τόσο στην Επιτροπή Εξοπλισμού
όσο και στο συμβούλιο, ήταν μάλλον απλή
διαδικασία. Ήταν σαφές ότι ο εξοπλισμός
έπρεπε να είναι foiling αλλά μαθαίνοντας από
τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν, επινοήθηκε το Formula Kite το οποίο είναι ένα μοντέλο
εξοπλισμού που συνδυάζει τα δύο μοντέλα
που ακολουθούν τα άλλα αγωνίσματα. Τα
χαρακτηριστικά του εξοπλισμού έχουν μεγάλη
ελαστικότητα ώστε να ενθαρρύνεται η έρευνα
και η εξέλιξη και υπάρχουν απεριόριστοι κατασκευαστές ώστε να ενισχύεται ο συναγωνισμός. Όμως για να μην καταλήξει σε αγώνα
εξοπλισμού, με μόνο τις πλούσιες χώρες να
μπορούν να ακολουθήσουν, τα μοντέλα που
θα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιηθούν
στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα είναι τα εγκεκριμένα μοντέλα. Η διαδικασία της έγκρισης
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 θα
ολοκληρωθεί το 2021 και τα κριτήρια για
την έγκριση, πέρα από τις έγκυρες διαστάσεις, είναι η δυνατότητα παραγωγής ικανού
αριθμού με συνέπεια στην κατασκευή, η
ποιότητα κατασκευής, η τιμή και η διαθεσιμότητα. Οι αθλητές θα επιλέξουν μεταξύ πολλών
διαφορετικών μοντέλων εξοπλισμού τα οποία
όμως δε θα μπορούν να τροποποιήσουν στο
παραμικρό.
Παράλληλα με τους αγώνες του ολυμπιακού
πρωταθλήματος (ηπειρωτικά, παγκόσμιο
πρωτάθλημα και σειρά αγώνων παγκοσμίου
κυπέλου) διεξάγεται και το ‘επαγγελματικό’

πρωτάθλημα, το Kite Foil World Series, όπου
συμμετέχουν οι κορυφαίοι αθλητές με δέλεαρ
σημαντικά χρηματικά έπαθλα και ο εξοπλισμός είναι χωρίς κανέναν περιορισμό. Το
ενδιαφέρον των κατασκευαστών είναι μεγάλο
καθώς πέρα από τους επαγγελματίες αθλητές, η αγορά εξοπλισμού είναι τεράστια και
τους ενδιαφέρει να ακούγεται το όνομά τους.
Έτσι διασφαλίζεται ή τεχνολογική πρόοδος και
εξέλιξη του εξοπλισμού, η οποία περνά στον
ολυμπιακό εξοπλισμό καθώς η ‘λίστα’ των
εγκεκριμένων μοντέλων θα ανανεώνεται τρία
χρόνια πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Και για να μην απαιτείται άμεση αντικατάσταση όλου του εξοπλισμού, τα ήδη εγκεκριμένα
μοντέλα θα παραμένουν έγκυρα.

Ανοιχτή Θάλασσα
Η λογική για το αγώνισμα του μικτού διθέσιου
ανοιχτής θαλάσσης εξακολουθεί να μπερδεύει αρκετούς από τους πιο συντηρητικούς
της παγκόσμιας ιστιοπλοϊκής κοινότητας. Το
αγώνισμα δεν είναι μεταξύ συγκεκριμένου
τύπου σκαφών αλλά θα είναι ένας αγώνας
ανοιχτής θαλάσσης με οτιδήποτε εξοπλισμό
είναι διαθέσιμος. Και σε αυτή την περίπτωση
το σύστημα φαίνεται ότι έμαθε από τα λάθη

του παρελθόντος κι έτσι για τους αγώνες των
ολυμπιακών προκρίσεων θα χρησιμοποιηθούν σκάφη τα οποία θα είναι διαθέσιμα στον
διοργανωτή του αγώνα της πρόκρισης και θα
είναι όμοια μεταξύ τους αλλά δε θα είναι απαραίτητα όμοια μεταξύ των προκρίσεων στα
διάφορα μέρη του κόσμου. Ο τύπος σκάφους
που θα χρησιμοποιηθεί στους Ολυμπιακούς
Αγώνες θα αποφασιστεί λίγο πριν από τους
Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι προκρίσεις, ώστε να αποφευχθεί
η παράλογη δαπάνη αγοράς του συγκεκριμένου σκάφους. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν
οριστικοποιηθεί ακόμη, όμως εικάζεται ότι
ο διοργανωτής των Ολυμπιακών Αγώνων, ο
οποίος θα επωμισθεί και τη δαπάνη, θα έχει
λόγο στην επιλογή του τύπου του σκάφους, η
οποία θα αφορά μόνο την εκάστοτε Ολυμπιάδα, ενώ η διαδικασία θα επαναληφθεί για
τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Εκτός από της συζητήσεις και τις ‘ολυμπιακές’
αποφάσεις, παρουσιάστηκε μια πρόταση ριζικής αλλαγής του τρόπου διακυβέρνησης
του αθλήματος η οποία εναρμονίζει τη λειτουργία της WS τις αρχές χρηστής διαχείρισης στον αθλητισμό που έχουν συμφω-

νηθεί από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.
Φυσικά, κάθε άθλημα είναι διαφορετικό και
δεν υπάρχει ‘συνταγή’. Η επιτροπή, της οποίας
ηγείται η ανεξάρτητη νομικός ειδική σε θέματα διακυβέρνησης του αθλητισμού Maria
Clarke, εργάζεται εδώ και περισσότερο από
ένα χρόνο και έχει αναζητήσει τη συνδρομή
όλων των ομάδων εμπλεκομένων. Η Maria
Clarke κατά την παρουσίασή της επισήμανε
ότι χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότερες
σκέψεις και πληροφορίες προτού η επιτροπή
της προχωρήσει στην τελική πρόταση η
οποία θα έρθει προς ψήφιση στη Γενική
Συνέλευση τον Νοέμβριο του 2019.
Φαίνεται ότι η νυν διοίκηση της WS έχει το
θάρρος και προχωρά σε σημαντικές αλλαγές
σε διάφορα επίπεδα. Όπως τόνισε και ο πρόεδρος Kim Andersen στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, οι αντιδράσεις και τα ψευδή
νέα από μικρή μερίδα παραγόντων δεν τον
τρομάζουν και διαβεβαίωσε ότι έχει την
πλήρη στήριξη της ΔΟΕ για τις ενέργειές
του. Οι επόμενες αποφάσεις θα ληφθούν στο
ετήσιο συνέδριο της WS στις Βερμούδες τον
προσεχή Νοέμβριο. Ο χρόνος θα δείξει αν ο
πρόεδρος θα δικαιωθεί.

Φωτογραφία: Νίκος Ζάγκας
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Συνέντευξη στην: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: αρχείο Ράλλυ Αιγαίου / Νίκος Αλευρομύτης

Για άλλη μια χρονιά η Jotun θα ‘δώσει χρώμα’ στο 56ο Ράλλυ Αιγαίου!
Η πολυεθνική εταιρεία παραγωγής
χρωμάτων Jotun Hellas αποφάσισε και φέτος να γίνει χορηγός
στη διοργάνωση του 56ου Ράλλυ
Αιγαίου. Τα νησιά - σταθμοί της
φετινής διοργάνωσης θα είναι
η Αστυπάλαια και η Μήλος με
ολοκλήρωση στο Σούνιο. Ο "Ιστιοπλοϊκός Κόσμος" είχε την ευκαιρία
να μιλήσει με τον εκπρόσωπο της
Jotun Hellas Δημήτρη Ζαρογιάννη, Marine Global Key Account
Manager, ο οποίος ανέλυσε τη
σχέση της εταιρείας με τη θάλασσα
και την ιστιοπλοΐα και μας αποκάλυψε κάποια από τα σχέδια της
"Jotun Hellas" για τον 56ο αγώνα.
Ποίοι είναι οι λόγοι που η Jotun αποφάσισε να στηρίξει για 4η χρονιά τον ιστορικό
θεσμό του «Ράλλυ Αιγαίου»;
Η Jotun Hellas, ως εταιρία με ναυτιλιακά χρώματα, είναι στενά δεμένη με τον χώρο της ναυτιλίας και την ανάπτυξή της στην Ελλάδα. Δίνει
έμφαση στη βελτίωση της ναυτικής τέχνης και
τη διατήρηση της ναυτικής παράδοσης της ιστιοπλοΐας. Η στενή συνεργασία της Jotun με τον
ΠΟΙΑΘ διαρκεί πολλά χρόνια. Όταν μας δόθηκε
η ευκαιρία να συμβάλλουμε και εμείς στην
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ιστορική αυτή διοργάνωση, απαντήσαμε θετικά
αμέσως! Η χορηγία μας στο Ράλλυ Αιγαίου
βοηθάει στην ανάπτυξη της Ιστιοπλοΐας γιατί
ένας τρόπος να δείξουμε έξω την ομορφιά της
Ελλάδας και των νησιών μας, είναι ένας αγώνας ανταγωνιστικός με πολλές απαιτήσεις αλλά
διασκεδαστικός και μακροχρόνια θα ωφελήσει
τη ναυτική τέχνη και παράδοση της Ελλάδας.
Είναι ιστορικός θεσμός που ευχόμαστε να
κρατήσει για 100 χρόνια ακόμα!
Ως εταιρεία, ποια είναι τα μηνύματα που
σας έχουν έρθει με την τρίχρονη χορηγία
του Ράλλυ Αιγαίου (π.χ. άνοιξε η αγορά κ
στον ιστιοπλοϊκό χώρο, σας έμαθαν σε ένα
κοινό που δεν σας ήξεραν....κλπ)
Έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε πολλούς
ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον
χώρο καθώς επίσης και ανθρώπους που απλά
αγαπάνε το άθλημα εντός και εκτός Ελλάδος.
Χάρη στο Ράλλυ Αιγαίου δείχνουν πείσμα και
ενθουσιασμό σε ένα από τους πιο δύσκολους
αγώνες στη Μεσόγειο. Η αγάπη που εκφράζουν για την Ελλάδα είναι ανεκτίμητη, ανυπομονούν κάθε χρόνο για να έρθουν στο Ράλλυ
Αιγαίου για να αγωνιστούν στα καταγάλανα
νερά της Ελλάδας.
Το Ράλλυ Αιγαίου έχει ξεκινήσει από
πέρυσι στην Ελλάδα την καμπάνια "Να
σώσουμε τις θάλασσές μας". Ποια είναι η
πολιτική της εταιρείας σας πάνω σε αυτό;
Ήταν σπουδαίο ότι το 55ο Ράλλυ Αιγαίο ήταν
αφιερωμένο όπως και το 56ο στην προστασία

των θαλασσών. Εμεις στη Jotun, σε εταιρικό
επίπεδο υποστηρίζουμε τα Jotun GreenSteps
και την καμπάνια του Ράλλυ Αιγαίου ‘’Να
σώσουμε τις θάλασσές μας’’. Στην εταιρία κάθε
μέρα προστατεύουμε το περιβάλλον παρέχοντας καινοτόμες τεχνολογίες για τα χρώματά
μας που να είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
Ποια είναι τα σχέδια της εταιρείας σας για
το εφετινό Ράλλυ Αιγαίου; (ιδέα ζωγραφικής στην Αστυπάλαια)
Φέτος τα λιμάνια που πιάνουμε θα είναι υπέροχα; η Αστυπάλαια με τις γαλάζιες θάλασσες,
η Μήλος με τα σοκάκια της και το Σούνιο με
την απέραντη θέα και τον επιβλητικό ναό.
Είμαστε ενθουσιασμένοι για τον καινούργιο και
πρωτοποριακό διαγωνισμό που θα γίνει στην
Αστυπάλαια. Οι διαγωνιζόμενοι θα ζωγραφίσουν όπως βλέπουν με τη δική τους ματιά και
φαντασία το λογότυπο του Ράλλυ Αιγαίου. Οι
καλλιτέχνες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη

φαντασία τους δίχως περιορισμούς. Η νικητήρια ζωγραφιά θα χρησιμοποιηθεί ως το επίσημο λογότυπο για το επόμενο Ράλλυ Αιγαίου.
Η Jotun στην Ελλάδα συνδέθηκε με την
ιστιοπλοΐα ανοικτής θάλασσας. Έχουν εκφράσει μέλη της εταιρείας το ενδιαφέρον
ώστε να μάθουν ιστιοπλοΐα;
Τα άτομα της εταιρίας μας που έχουν παρακολουθήσει τον αγώνα και έχουν ενημερωθεί
για την εν λόγω δράση έχουν ήδη δηλώσει
το ενδιαφέρον τους να ξεκινήσουν και να
διδαχθούν ιστιοπλοΐα. Θεωρώ πως είναι ένα
άθλημα που οφείλει ο καθένας να μάθει, και
πάντα τους ενθαρρύνω να το ξεκινήσουν, διότι
η ιστιοπλοΐα σου μαθαίνει να σκέφτεσαι και να
ενεργείς γρήγορα, με ασφάλεια και σεβασμό
προς όλους. Είναι άλλωστε τρόπος ζωής.
Εσείς αποφασίσατε να παρακολουθήσετε
μαθήματα Ιστιοπλοΐας στον Πανελλήνιο
Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης,
και πήρατε μέρος και σε αρκετούς αγώνες.
Θα μας περιγράψετε τα συναισθήματα και
τις εμπειρίες σας από αυτό;
Οφείλω να ομολογήσω οτι οι εμπειρίες και οι
φιλίες που αναπτυχθήκαν μπαίνοντας στον ιστιοπλοϊκό κόσμο, είναι υπέροχες και μοναδικές.
Και μόνο γίνοντας μέρος του παιχνιδιού, μπορείς να νιώσεις και να καταλάβεις τι σημαίνει.
΄Ήμουν τυχερός διότι διδάχτηκα από έμπειρους
δασκάλους της σχολής την έννοια της ναυτοσύνης και όχι μόνο. Αυτό που δίνει το ξεχωριστό
στίγμα σε μια πορεία, κούρσας είναι η ομαδική
δουλειά, η αλληλοβοήθεια, τα 'πειράγματα'
μεταξύ του πληρώματος. Το μόνο που λυπάμαι
είναι που δεν ξεκίνησα σε μικρότερη ηλικία και
καθυστέρησα να μυηθώ σε αυτό που αγαπάμε,

αλλά κάλιο αργά παρά ποτέ.
Όταν η Jotun συνδέθηκε με την ανοικτή
θάλασσα στην Ελλάδα εσείς δεν είχατε
εμπειρία από το άθλημα της ιστιοπλοΐας.
Τώρα που έχετε γίνει μέλος της ιστιοπλοϊκής οικογένειας πως βλέπετε τη χορηγία;
Μέσω της χορηγίας καταφεραμε να μυήσουμε
και να μυηθούμε. Είναι βέβαιο πως μόνο θετικά
μπορέσαμε να αποκομίσουμε. Ελπίζω και
εύχομαι να μπορέσουμε να είμαστε χορηγοί για
πολλά χρόνια ακόμα, συνδράμοντας και εμείς σε
αυτό που αγαπάμε και ονομάζουμε Ιστιοπλοΐα.
Η εταιρεία είναι πολυεθνική. Ποια είναι τα μηνύματα που έχετε λάβει από το εξωτερικό σε
σχέση με το "Ράλλυ Αιγαίου" και το Posidonia
Cup του 2018 που ήσασταν χορηγοί;
Με την προβολή και την επιτυχία που είχαμε μέχρι τώρα τόσο για το «Ράλλυ Αιγαίου» όσο και το
Posidonia Cup του 2018, στο οποίο η εταιρεία
μας συμμετείχε ενεργά παίρνοντας μέρος και
δείχνοντας τις προθέσεις της για τον παγκόσμιο
αυτό θεσμό, τα μηνύματα από το εξωτερικό και
το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για τους μελλοντικούς αγώνες, δεν είναι άλλο παρά μια επιβεβαίωση οτι χρήζει αναγνώρισης και εκτίμησης
παγκόσμιας εμβέλειας. Από ελληνικής πλευράς,
στόχος και ευχή μας είναι να πάρουμε μέρος στο
προσεχές μέλλον με 100% JOTUN πλήρωμα
το οποίο θα αποτελείται από συνάδελφους
διαφόρων εθνικοτήτων που αγαπούν το άθλημα
και θέλουν να πάρουν μια διαφορετική γεύση
από αυτή που απολαμβάνουν στις χώρες τους,
μια γεύση Αιγαίου και Σαρωνικού.
Είμαι βέβαιος πως αν γίνει η αρχή, οι συμμέτοχες θα αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο
δίνοντας στο θεσμό αυτό που αξίζει!

Η Jotun ιδρύθηκε στο
Sandefjord της Νορβηγίας το 1925 και είναι
μια από τις μεγαλύτερες
παραγωγής χρωμάτων
στην παγκόσμια αγορά
Η εταιρεία διαθέτει 37
παραγωγικές δραστηριότητες, 64 εταιρείες και
αντιπροσωπεύεται σε
περισσότερες από 100 χώρες ανα τον κόσμο.
Η Jotun Hellas λειτουργεί από 50 χρόνια
στην ελληνική αγορά.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: www.jotun.gr
+30 210 4285 980/1/2
jotun.hellas@jotun.com

Η G4S Telematix υποστηρίζει το 56ο Διεθνές Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ
Αιγαίου με τα πλέον προηγμένα συστήματα τηλεματικής
Συνεχίζοντας μία παράδοση πολλών ετών, η G4S Telematix δίνει
και φέτος το παρόν στηρίζοντας τη
μεγάλη διοργάνωση του 56ου Διεθνούς Aegean Rally εφοδιάζοντας
τα σκάφη με τα πλέον εξελιγμένα
δορυφορικά συστήματα GPS, έτσι
ώστε όλοι οι φίλοι της ιστιοπλοΐας
να έχουν και φέτος τη δυνατότητα
να παρακολουθήσουν διαδικτυακά και σε πραγματικό χρόνο την
διεξαγωγή του αγώνα.
Η G4S Telematix θα διαθέσει τελευταίας
τεχνολογίας δορυφορικά συστήματα τα οποία
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προσφέρουν την καλύτερη δυνατή λήψη στίγματος, πληροφοριών πλεύσης (ταχύτητα, κατεύθυνση) και μετάδοσης. Τα δορυφορικά συστήματα θα φέρουν επιπρόσθετες μπαταρίες
για τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία έτσι ώστε
να διασφαλιστεί η λεπτομερής και απρόσκοπτη
μετάδοση των αναμετρήσεων των σκαφών
καθ’όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.
Για τη μετάδοση της πορείας των σκαφών σε
ζωντανό χρόνο, θα χρησιμοποιηθούν 4G /
GPRS Global SIM κάρτες κινητής τηλεφωνίας
έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη
επικοινωνία των δορυφορικών συστημάτων
μέσω διαφορετικών τηλεπικοινωνιακών
παρόχων ταυτόχρονα.
Όλα τα σκάφη θα μεταδίδουν το στίγμα
τους σε πραγματικό χρόνο σε μία πρωτοποριακή διαδικτυακή εφαρμογή η οποία

θα αποτυπώνει την πορεία, ταχύτητα και τη
διαδρομή των σκαφών καθώς και σχετικές
πληροφορίες των πληρωμάτων σε χάρτη
και χάρη στην οποία όλοι οι φίλοι της ιστιοπλοΐας θα παρακολουθήσουν ζωντανά
μέσω κινητού τηλεφώνου, tablet ή υπολογιστή την αναμέτρηση των σκαφών.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδρομή
του αγώνα στο www.telematix.gr και στο
www.aegeanrally.gr
Η G4S Telematix εύχεται σε όλους τους
διαγωνιζομένους καλή επιτυχία και να πλέουν
πάντα με ασφάλεια!
Σχετικά με την G4S
Telematix:
Εδώ και 20 χρόνια ορίζουμε
την ποιότητα ως τη δυνατότη-

τα να υπερβαίνουμε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών μας, ανταποκρινόμενοι
συγχρόνως στις υποχρεώσεις μας προς τους
εργαζομένους, τους συνεργάτες, τους μετόχους
και το κοινωνικό σύνολο.
Υποστηρίζουμε 15.000 συστήματα τηλεματικής προσφέροντας εξειδικευμένες εφαρμογές και υπηρεσίες σχετικές με την αποτελεσματική διαχείριση απομακρυσμένων πόρων,
την αύξηση της ασφάλειας ανθρώπων, &
εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια των διαδρομών τους και παρέχουμε συμβουλευτικές
υπηρεσίες ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνου
στην εφοδιαστική αλυσίδα για τη μείωση του
κινδύνου και τη θέσπιση προτύπων ασφαλείας
για την αντιμετώπιση τωρινών και μελλοντικών κινδύνων έτσι ώστε να δραστηριοποιείται
σε περιβάλλον υψηλής ασφάλειας.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ φροντίζει την ΑΥΡΑ μας εδώ και 30 χρόνια
Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ
είναι ένα 100% φυσικό μεταλλικό νερό εξαιρετικής ποιότητας, το
οποίο προέρχεται από την περιοχή
του Αιγίου Αχαΐας. Με σταθερή
παρουσία εδώ και 30 χρόνια, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, προϊόν
της Coca-Cola Τρία Έψιλον, εμφιαλώνεται από το 1989, χωρίς καμία
επιπλέον επεξεργασία, κάτω από
συνθήκες αυστηρών ελέγχων και με
τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.
Κάθε χρόνο, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό
ΑΥΡΑ, σταθερός σύμμαχος της ευεξίας,
της σωστής ενυδάτωσης και της καλής
φυσικής κατάστασης, στηρίζει έμπρακτα
τις μεγαλύτερες αθλητικές εκδηλώσεις της
χώρας, όπως τον Μαραθώνιο της Αθήνας,
τον Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, τον Spetses Mini Marathon,
παρακινώντας κάθε δρομέα να… φροντίσει
την ΑΥΡΑ του! Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί το γεγονός ότι εδώ και 21 χρόνια, το
Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ βρίσκεται στο
πλευρό των συμμετεχόντων του Μαραθωνίου
της Αθήνας, υποστηρίζοντας την προσπάθειά
χιλιάδων δρομέων από όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας έτσι τις αξίες τις οποίες πρεσβεύει: Ενέργεια, Ισορροπία, Ευεξία και Φροντίδα.
Από τις αρχές του έτους, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ έχει παρουσιάσει τη νέα
δρομική του ταυτότητα, δημιουργώντας
το AVRA WAVE, ένα «κύμα» το οποίο
αγκαλιάζει για πρώτη φορά τους υποστηρικτές των δρομέων και τους προσφέρει
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φωνή, ώστε να αγκαλιάσουν και αυτοί με
τη σειρά τους την προσπάθεια όλων των
αθλητών. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του
τερματισμού, όχι μόνο για τον δρομέα, αλλά
και για τον υποστηρικτή, το Φυσικό Μεταλλικό
Νερό ΑΥΡΑ, ενισχύει την προσπάθεια των
δρομέων, μέσα από τη δύναμη όλων όσοι
βρίσκονται στη γραμμή του τερματισμού και
περιμένουν υπομονετικά τη στιγμή εκείνη που
ο δικός του δρομέας θα περάσει από αυτή.
Η υποστήριξη του Φυσικού Μεταλλικού Νερού
ΑΥΡΑ στο 56ο Rally Αιγαίου, το οποίο διοργανώνει ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας
Ανοιχτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) αποτελεί μία
ιδιαίτερα ευχάριστη συνεργασία για το brand,
καθώς, μένοντας πιστό στην ταυτότητά του, θα
προσφέρει δύναμη, ενυδάτωση και αναζωογόνηση σε κάθε συμμετέχοντα, καθώς και την
κατάλληλη ώθηση για να δώσει τον καλύτερο
του εαυτό, πετυχαίνοντας το στόχο του.
Πιστό στην ευρύτερη δέσμευση της CocaCola Τρία Έψιλον για βιώσιμη ανάπτυξη, το
Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ προχώρησε
το 2014 σε μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος της παραγωγής του, προχωρώντας στη μείωση πλαστικού και γυαλιού
στις συσκευασίες του. Πιο συγκεκριμένα, στις
συσκευασίες του Φυσικού Μεταλλικού Νερού
ΑΥΡΑ έχει μειωθεί κατά 23% κατά μέσο όρο
το PET και κατά 12,5% το γυαλί.
H άριστη ποιότητα και γεύση του Φυσικού
Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ αποδεικνύεται κάθε
χρόνο μέσα από τις πολλαπλές βραβεύσεις
που του απονέμονται από εγκεκριμένους
Διεθνείς φορείς. Μόνο το 2019, το Φυσικό
Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ έχει βραβευτεί για
τέταρτη συνεχή χρονιά με το Βραβείο
Ανώτερης Γεύσης 3 χρυσών αστεριών,
από το International Taste Institute –

πρώην iTQi –, με το "Grand Gold Quality
Award", ανώτατη διάκριση από τον Οργανισμό Monde Selection, Διεθνή Φορέα
Γεύσης και Ποιότητας, καθώς και με τη
Χρυσή Διεθνή Βράβευση Ποιότητας "DLG
International Award 2019 in Gold", από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό DLG, διάκριση την
οποία το brand λαμβάνει επίσης για δεύτερη
συνεχή χρονιά.
To Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ διατίθεται
σε γυάλινη φιάλη του 1lt, PET των 500ml,
1lt και 1,5lt, καθώς και σε πολυσυσκευασίες (6x1,5lt και 12x500ml), ενώ το 2005
λάνσαρε το ΑΥΡΑ Bloom, το πρώτο Φυσικό
Μεταλλικό Νερό που απευθύνεται σε παιδιά
και διατίθεται σε πέντε διάφανες χρωματιστές
συσκευασίες των 330ml και πολυσυσκευασία (6x330ml), ενώ ένα χρόνο αργότερα σύστησε στο ελληνικό κοινό το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ Active Cap σε εργονομικό
μπουκάλι των 750ml που εφαρμόζει τέλεια
στο χέρι, με εύχρηστο καπάκι για εύκολη
μεταφορά και ελεγχόμενη κατανάλωση.

Να Σώσουμε τις Θάλασσες από τα Πλαστικά!
Η ιστιοπλοΐα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αγάπη για τη θάλασσα
και το "56ο Ράλλυ Αιγαίου" συνεχίζει
την προσπάθεια που ξεκίνησε πέρυσι να συμβάλλει στη σωτηρία θαλασσών και ακτών από τη ρύπανση.
Συνεργαζόμενη με τον ΠΟΙΑΘ για 2η συνεχή
χρονιά, η Ελληνική Ένωση Προστασίας
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - HELMEPA
συμμετέχει στις εκδηλώσεις που περιλαμβάνει το Ράλλυ Αιγαίου, οργανώνοντας και
συντονίζοντας συμβολικούς καθαρισμούς
ακτών σε Αστυπάλαια την 22η Ιουλίου και
Μήλο την 26η Ιουλίου 2019, σε συνεργασία
με τις Τοπικές Αρχές.
Πέρα από το συμβολισμό τους, οι εθελοντικοί
καθαρισμοί ακτών έχουν εκπαιδευτικό και
επιστημονικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα,
καταγράφοντας τις ποσότητες και τα είδη των
απορριμμάτων που συλλέγουν, οι εθελοντές
συνεισφέρουν πολύτιμα στοιχεία για την προέλευση και τις επιπτώσεις των απορριμμάτων
σε θάλασσες και ακτές.
Η ανάλυση των στοιχείων που συλλέγει η
HELMEPA από το 1983 δείχνει μία σταθερή
αύξηση των πλαστικών απορριμμάτων στις
ακτές της χώρας και ειδικά των πλαστικών
μιας χρήσης, που σχετίζονται με δραστηριότητες αναψυχής, όπως φαίνεται στο γράφημα
με τα 10 πολυπληθέστερα απορρίμματα
στις ελληνικές ακτές.
Τα αποτελέσματα της απόρριψης πλαστικών
σκουπιδιών στις θάλασσες έχουν αντίκτυπο
στην υγεία των κητωδών, των θαλάσσιων χελωνών και γενικά των οργανισμών που ζουν στη
θάλασσα, στη μείωση της αλιείας αλλά και στον

τουρισμό. Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν πως
κάθε χρόνο 570.000 τόνοι πλαστικού καταλήγουν στα νερά της Μεσογείου – είναι, δηλαδή,
σαν να ρίχνουμε στη θάλασσα 33.800 πλαστικά
μπουκάλια το λεπτό! Η ρύπανση από πλαστικά
αναμένεται πως θα συνεχίσει να αυξάνεται με
ραγδαίους ρυθμούς τα επόμενα χρόνια, ενώ
η παραγωγή πλαστικών απορριμμάτων στην
περιοχή υπολογίζεται ότι θα τετραπλασιαστεί
έως το 2050. Εάν συνεχίσουμε να ρυπαίνουμε
με πλαστικά τις θάλασσες, μέχρι το 2050 θα
υπάρχουν περισσότερα πλαστικά παρά ψάρια
στις θάλασσες!
Έτσι, και φέτος τα σκάφη του "Ράλλυ Αιγαίου"
θα μεταφέρουν το μήνυμα "Να Σώσουμε τις
Θάλασσες" με στόχο την ευαισθητοποίηση
του κοινού. Οι κυβερνήτες και τα πληρώματα

θα γίνουν πρεσβευτές σε αυτή την καμπάνια, καθώς θα προσπαθήσουν κι εκείνοι να
χρησιμοποιήσουν όσο τον δυνατόν λιγότερα
πλαστικά στα σκάφη τους.
Η πραγματικότητα είναι πως πολλά από τα
πλαστικά μιας χρήσης που χρησιμοποιούμε καθημερινά μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν
με άλλα φιλικότερα στο περιβάλλον υλικά,
όπως προτείνει και το σχετικό ενημερωτικό
φυλλάδιο της HELMEPA που θα διανεμηθεί
στους κατοίκους και επισκέπτες των νησιών.
Η HELMEPA εύχεται στους ιστιοπλόους που θα
διαγωνιστούν «Καλές Θάλασσες» και ελπίζει το
παράδειγμα τους να ευαισθητοποιήσει όσους
απολαμβάνουν τις Ελληνικές θάλασσες και
ακτές για να τις διατηρήσουν καθαρές.
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Κείμενο και φωτογραφίες: αρχείο ΠΟΙΑΘ

ανοικτή θάλασσα

Απονομές

46ου Αγώνα της Ελληνικής
Επαναστάσεως - Ύδρα 2019
Την Τετάρτη 26/06/2019 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Αιγαίου του ΠΟΙΑΘ εκδήλωση με την
απονομή κυπέλλων στους νικητές
του 46ου Αγώνα της Ελληνικής
Επαναστάσεως - Ύδρα 2019.
Μερικοί από τους νικητές του 46ου Αγώνα της
Ελληνικής Επαναστάσεως - Ύδρα 2019:

MANOULI TOO
ANAX
O πρόεδρος του ΝΟΤΚ κος Ανδρέας Αντωνόπουλος απένειμε το κύπελλο στο σκάφος
ANAX για την 1η νίκη ομάδος 3 στην κατηγορία PERFORMANCE.

Το πλήρωμα του σκάφους MANOULI TOO
πανηγυρίζει για την 1η νίκη ομάδος 1 της
κατηγορίας SPORT.

Το σκάφος VELOS με κυβερνήτες τους
ολυμπιονίκες Παναγιώτη Μάντη και Παύλο
Καγιαλή ήταν 1ος νικητής γενικής βαθμολογίας και 1ος ομάδος 1 στην κατηγορία
PERFORMANCE.

A35
Ο Γιάννης Απειρανθίτης με το σκάφος A35
ήταν 2ος νικητής ομάδος 2 στην κατηγορία
PERFORMANCE.
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VENTUS

ALMYRA

O πρόεδρος του ΝΑΟΕΦ κος Ιωάννης Σαμαρτζής με το πλήρωμα τους σκάφους VENTUS
που έλαβε το κύπελλο για την 3η νίκη Γενικής
Βαθμολογίας και τη 2η νίκη ομάδος 2 στην
κατηγορία SPORT.

Ο αντιπρόεδρος του ΝΑΟΕΦ Αλέκος Μπεζεριάνος απένειμε το κύπελλο στον κυβερνήτη
του σκάφους ALMYRA Λευτέρη Καντζάβελο
για την 3 νίκη ομάδος 3 στην κατηγορία
SPORT.
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Κείμενο: Δημήτρης Αλεβιζάκης
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης / VMG

ανοικτή θάλασσα

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκαφών Ανοικτής Θάλασσας

D-Marin ORC World Championship 2019

Όταν μαζεύονται 109 σκάφη σε μια
διοργάνωση, πως μπορείς να τη
χαρακτηρίσεις;

Τα δεδομένα είναι ότι:

Όταν 7 ελληνικά σκάφη και 2 «ελληνικού
ενδιαφέροντος» καταφέρνουν να ξεπεράσουν τις οικονομικές κυρίως δυσκολίες
που κρύβει ένα τέτοιο εγχείρημα και να
συμμετέχουν σε αυτόν το αγώνα, τι σε
κάνει να σκέφτεσαι;

•

Έχω διαβάσει όλες αυτές τις μέρες στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, πάμπολλες προσεγγίσεις, αναλύσεις, διαπιστώσεις. Απαντήσεις
όμως δεν μπορεί κανείς μέχρι τώρα να δώσει.
Είναι μήπως η προβολή που πήραν από τα
μέσα; «Απόσβεσαν» έτσι τα έξοδα τους με την
προβολή των χορηγών; Ήταν στόχος, μετά από
πολύμηνη προετοιμασία, για διάκριση; Απαντήσεις δε θα βρείτε ούτε σε αυτό το κείμενο.
Είναι σίγουρα είναι η δίψα συμμετοχής με
πολλά και καλά πληρώματα που τονώνουν το
ιστιοπλοϊκό ενδιαφέρον, αλλά δεν αρκεί αυτό.
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•
•

3.

Το αγωνιστικό επίπεδο ήταν πολύ υψηλό.

•

Η διαχείριση των αγώνων όχι καλύτερη
από διαχείριση ελληνικών στελεχών.

•
•

Ο σχεδιασμός του αγώνων ανοικτής θάλασσας με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ιδίως
από πλευράς navigation.

•

Οι παροχές ελλιμενισμού, όχι κάτι το
ιδιαίτερο.
Ο τόπος, όμορφος και πεντακάθαρος.
Ποιότητα σκαφών! Πολλά, όμορφα και
αρκετά σε πλήθος καινούργια.
Πολλές ομάδες, οργανωμένες εδώ και
χρόνια με την ίδια σχεδόν σύνθεση, που
4.

Šibenik, Croatia
31/5/2019 - 8/6/2019

παρουσία τους, όπως πάντα αξιόλογη,

1.

ANAX-VICTORIA-TECHNOSERVICE: Καλό
ξεκίνημα, όχι τόσο καλή συνέχεια σε ένα σκάφος που μαζεύει εμπειρία από μεγάλα πρωταθλήματα, όπου απαρτίζεται εκτός από τους
έμπειρους Νίκο Αναγνώστου, Θάνο Ανδρόνικο,
Γιώργο Σαρασίτη και από μαθητές της σχολής .
Κατηγορία b
46 συμμετοχές , πολύ υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού
Ελληνικές συμμετοχές
CODE ZERO-MASTIHASHOP: Οι Χιώτες τα
κατάφεραν. Με τη βοήθεια των έμπειρων και
ικανών Στέλιο Σωτηρίου και Γιάννη Μιτάκη
οι οποίοι πλαισίωσαν το καλοκουρδισμένο
πλήρωμα του Μιχάλη Μπελέγρη, κατάφεραν
να διακριθούν κατακτώντας την 8η θέση.

•
•

δαπανούν πολλά, με σωστό προγραμματισμό και υψηλούς στόχους.

2.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν λίγο απ’ όλα.
Βροχή, ήλιος μπουνάτσες, αέρας και όλα
αυτά μπορεί και στην ίδια ιστιοδρομία.
Σύστημα tracking. Μια από τα ίδια.

Συμμετοχές ανά κατηγορία
Υπήρξαν 3 κατηγορίες. Αναλυτικά:
Κατηγορία c
50 σκάφη, αρκετά από αυτά νεόκτιστα, ο
πολυπληθέστερος στόλος.

Ελληνικές συμμετοχές
BLUE LINE: Oι ατυχίες κυρίως από ζημιές
υλικών, φόρτωσαν με DNF την ομάδα στον
μεγάλο offshore αγώνα. Το γνωστό όμως
καλαματιανό πάθος, τους εξασφάλισε την
κατάκτηση της 25ης θέσης και 9ης στην κατηγορία των ερασιτεχνικών ομάδων.
TAMUMM-MARINESHOP: Το 'ψαγμένο' mumάκι στα γνωστά ικανά ιστιοπλοϊκά χέρια των
Σαλονικιών. Η 26η θέση και 10η Corinthians
μάλλον δεν τους έκανε ευτυχισμένους, αλλά η

VELOS: Οι Ολυμπιονίκες Τάκης Μάντης και
Παύλος Καγιαλής ξεκίνησαν μια προσπάθεια
με ένα «διαφορετικό» στα χέρια τους σκάφος,
όπου παρόλο που είχαν πολύ λίγο χρόνο
προετοιμασίας κατάφεραν να ξεπεράσουν
όλα τα εμπόδια και τις ατυχίες στην προμήθεια των υλικών και να καταλάβουν την 9η
θέση της γενικής βαθμολογίας. Η σύνθεση
του πληρώματος με πολλούς διακριθέντες σε
όλα τα επίπεδα ιστιοπλόους. Η υποστήριξη
της στεριάς οργανωμένη όπως αρμόζει στο
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μεγάλη διοργάνωση αλλά και μεγάλα ερωτηματικά που χρήζουν συζήτησης.
Τέλος, μια τελευταία ερώτηση;
Γιατί όχι ξανά και στην Ελλάδα;

επίπεδο της συγκεκριμένης ομάδας.
PETE: Εδώ κι αν μιλάμε για νέα παραλαβή.
Το σκάφος παραδόθηκε στην Κροατία μόλις
λίγες μέρες πριν τον αγώνα στο νέο του ιδιοκτήτη κο Δούκα Παλαιολόγο και στα έμπειρα
χέρια του Ολυμπιονίκη Λεωνίδα Πελεκανάκη
και της πολύ ικανής ομάδας του, κατέλαβαν,
με αντιξοότητες, την 15η θέση
Κατηγορία a

IRONFX ενισχύθηκε από 5 Έλληνες με
tactician τον Δημήτρη Αλεβιζάκη και κατέλαβε την 10η θέση στην κατηγορία του και 4η
στους ερασιτέχνες.
Bullet, μας έλειψες από το συγκεκριμένο
πρωτάθλημα.
Τελικά ο αγώνας μας άφησε όμορφες
αναμνήσεις και νοσταλγία για την επόμενη

13 συμμετοχές
EX OFFICIO: το σκάφος του κου Γιώργου
Πετρόχειλου που πρόσφατα προστέθηκε στον
ελληνικό στόλο και εξέπληξε ευχάριστα με τις
επιδόσεις του, απέδειξε ότι, στα ικανά χέρια
των Θεόδωρου Τσουλφά, Παναγιώτη Καμπουρίδη, Νίκου Παπαγεωργίου και πλήθος ακόμη
έμπειρων ιστιοπλόων, διεκδίκησε μια θέση στο
βάθρο των νικητών της κατηγορίας του. Η απώλεια του χάλκινου μεταλλίου, κρίθηκε στο τέλος
με ισοβαθμία. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια.

6.

Σχετικά με τα ελληνικού ενδιαφέροντος σκάφη
Το 'δικό' μας MY WAY αγωνίσθηκε με ρουμάνικη σημαία αλλά με την καθοδήγηση του
έμπειρου Θανάση Μπαξεβάνη και τη στήριξη
του Πάτροκλου Ταχτατζή.
Η κυπριακή συμμετοχή με το Corel 45
5.
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7.

1. Το σκάφος EX-OFFICIO με κυβερνήτη τον
Γιώργος Πετρόχειλο.
2. Το σκάφος CODE ZERO - MASTIHASHOP με
κυβερνήτη τον Μιχάλη Μπελέγρη.
3. Το σκάφος VELOS με κυβερνήτη τον Ολυμπιονίκη
Παναγιώτη Μάντη.
4. Το σκάφος PETE με κυβερνήτη τον Ολυμπιονίκη
Λεωνίδα Πελεκανάκη.
5. Το σκάφος BLUE LINE με κυβερνήτη τον Γιώργο
Δρακόπουλο.
6. Το σκάφος TAMUMM – MARINESHOP με
κυβερνήτη τον Αντώνη Κατιγιαννάκη.
7. Το σκάφος ANAX - VICTORIA - TECHNOSERVICE
με κυβερνήτη τον Νίκο Αναγνώστου.
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Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Sailing Energy / SYC

διεθνή

Superyacht Cup

Μία φαντασμαγορική διοργάνωση
που γιόρτασε φέτος τα 23 της
χρόνια και η μακροβιότερη στην
Ευρώπη στην κατηγορία των μεγά-
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λων σκαφών, άνοιξε πανιά για 23η
φορά από την Πάλμα της Μαγιόρκας, των Βαλεαρίδων. Με εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, τα 13

σκάφη που έλαβαν μέρος στους
αγώνες 19 με 22 Ιουνίου, άφησαν καταπληκτικές εντυπώσεις.

Την πρώτη ημέρα των αγώνων έγινε η παράκτια ιστιοδρομία μήκους 30 ν.μ. Pantaenius
Race. Το σκάφος Nilaya με μήκος 34 μέτρα
και τη σκούρα γάστρα, με τα επιβλητικά μαύρα
πανιά από ανθρακόνημα πέρασε πρώτο τη
γραμμή της εκκίνησης. Το κορυφαίο σκάφος
της κατηγορίας Α, το Nilaya ετέθη επικεφαλής ενώ πίσω του ακολουθούσε το Win
Win, καθώς και το ισάξιο σε επιδόσεις Open
Season. Μέχρι τον τερματισμό, η σειρά είχε
αντιστραφεί, αποτέλεσμα των επιλογών
τακτικής και των επιδέξιων κινήσεων του

πληρώματος. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της
ιστιοδρομίας για τους χαριζόμενους χρόνους
βγαίνουν με το σύστημα ORCsy το οποίο
είναι ειδική έκδοση του διεθνούς συστήματος
καταμέτρησης και αποτελεσμάτων. Έτσι, μετά
τους υπολογισμούς, νικητής ανακηρύχθηκε
το Win Win, με δεύτερο το Open Season. Το
νικητήριο σκάφος έχει σχεδιάσει ο Javier
Jaudenes, ο οποίος κατάγεται από τη Μαγιόρκα. Το Win Win τα δύο τελευταία χρόνια
είναι ο νικητής της κατηγορίας του ενώ το
2016 ήταν πρώτο και στη γενική κατάταξη.

Στην κατηγορία Β οι μάχες στον θαλάσσιο στίβο ήταν ακόμα πιο αμφίρροπες, με το πανέμορφο J Class σκάφος Velsheda να κερδίζει
με 15 δευτερόλεπτα διαφορά το Topaz.
Και στην τρίτη κατηγορία τα αποτελέσματα
ήταν πολύ κοντά βαθμολογικά, με τα τρία
πρώτα σκάφη να έχουν συνολική διαφορά
μεταξύ τους μόλις 37 δευτερόλεπτα.
Το ίδιο βράδυ όλοι συμμετείχαν στην εκδήλωση
της απονομής των επάθλων της ημέρας και το
πάρτι στις εγκαταστάσεις του ναυτικού ομίλου.
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Τη δεύτερη ημέρα των αγώνων και πάλι
ο καιρός στην Πάλμα ήταν εξαιρετικός. Ο
στόλος των superyacht ξεκίνησε με μία μικρή
καθυστέρηση την πρώτη παράκτια ιστιοδρομία. Τα σκάφη κινούνταν πολύ κοντά το ένα
στο άλλο και παρά το μεγάλο τους μέγεθος
και την επιβλητική τους παρουσία, ελίσσονταν
με μεγάλη ευελιξία.
Στην κατηγορία Α έγιναν δύο ιστιοδρομίες
και νικητής και των δύο ήταν το Win Win και
παρέμεινε επικεφαλής της γενικής κατάταξης,
μπροστά από το Nilaya και το Open Season.
Στην κατηγορία Β το Topaz κατάφερε να
περάσει τη Velsheda. Το θέαμα των δύο κλασσικών J-Class να αγωνίζεται μέσα στον κόλπο
της Πάλμας ήταν σε κάθε περίπτωση μαγικό.
Όμως, το πολύ ξεχωριστό έπαθλο Boat of
the Day Award, αφιερωμένο στη μνήμη
του Lowell North, δόθηκε στο σκάφος
Huckleberry.
Στο περιθώριο των αγώνων του κυπέλλου,
είχαν διοργανωθεί και άλλοι ψυχαγωγικοί διαγωνισμοί όπως το Paddle Board
Challenge, όπου τα πληρώματα έκαναν
αγώνες με κουπιά.
Το βράδυ ο Όμιλος, μετά την τελετή της απονομής των επάθλων, παρέθεσε ένα κοκτέιλ
πάρτι και μετά ακολούθησε δείπνο, επιμελημένο από διακεκριμένο σεφ, για τους ιδιοκτήτες και το στενό τους κύκλο στο πανέμορφο
St. Regis Mardavall Mallorca Resort.
Το Superyacht Cup του 2019 ολοκληρώθηκε
με τον καλύτερο τρόπο. Οι καιρικές συνθήκες
που επικρατούσαν την Τρίτη και τελευταία
αγωνιστική ημέρα ήταν και πάλι ιδανικές.
Με τη θαλάσσια αύρα να έρχεται και πάλι στην
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ώρα της, με αρκετή ένταση ώστε να κινήσει
τα μεγάλα σκάφη, αλλά και αρκετές δόσεις
μεταβολών σε ένταση και διεύθυνση ώστε
να υπάρχουν τακτικές επιλογές, τα 13 σκάφη
έκαναν την τελευταία τους προσπάθεια.
Στην κατηγορία Α, το 33 μέτρων Baltic Win
Win πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του,
με μόλις 33 δευτερόλεπτα από το δεύτερο
σκάφος Nilaya.
Το πλήρωμα του Win Win, αν και επικεφαλής της βαθμολογίας, έβαλε τα δυνατά του
προκειμένου να αποδείξει ότι άξιζε αυτή τη
θέση. Και επιπλέον για να ολοκληρώσει την
προσπάθεια με μία καλή θέση ακόμα. Η προσπάθεια αυτή ευοδώθηκε και έτσι η τριάδα
των νικητών, των κορυφαίων κάθε κατηγορί-

ας του Superyacht Cup, συμπληρώθηκε από
το Topaz και το Bequia.
Πάντως όλοι παραδέχτηκαν ότι τόσο από
πλευράς οργάνωσης όσο και από την πλευρά
του καιρού, όλα ήταν εξαιρετικά και οι συμμετέχοντες το ευχαριστήθηκαν. Οι πλούσιες
εκδηλώσεις που πλαισίωσαν τους αγώνες,
ήταν αυτό που χρειάζονταν τα πληρώματα
ώστε να χαλαρώνουν και να ευχαριστιούνται
την παραμονή τους.
Η διευθύντρια της διοργάνωσης Kate
Branagh ανακοίνωσε τις ημερομηνίες του
επόμενου Superyacht Cup που θα γίνει από
17 ως 20 Ιουνίου του 2020.

Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Simon Jourdan / Winches Club

mini Fastnet
Στις 16 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί
ξεκίνησε το mini Fastnet. Ένας
αγώνας γύρω από τη βραχονησίδα
Fastnet, όπως ο μεγάλος αγώνας της
Rolex, αλλά για σκάφη της κλάσης
μίνι. Ο αγώνας αυτός αποτελεί το
σημαντικότερο πεδίο δοκιμών για
σκάφη και σχεδιαστές, αλλά και για
τους ιστιοπλόους.
Σε αυτό το πλαίσιο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το μικρό νέο Pogo
σκάφος, το οποίο είναι full foil και έχει τα
αντίστοιχα προηγμένα ηλεκτρονικά και αυτόματο πιλότο για να κρατιέται στον αέρα όσο
το δυνατόν περισσότερο. Το όνομά του είναι
Chaffoil και είναι το νούμερο 969, όπως
συνηθίζουν να γνωρίζουν τα σκάφη στην κλάση. Το μικρό Pogo κατέπλευσε τελευταίο στο
Douarnenez για να πάρει εκκίνηση, λόγω διαφόρων θεμάτων που έπρεπε να κλείσει για να
αγωνιστεί. Ωστόσο το έμπειρο πλήρωμα των
Hugo Dhalenne and Benoit Champanhac
κατάφερε να είναι σε ετοιμότητα.
Ο αγώνας είναι ιδιαίτερα απαιτητικός,
κυρίως επειδή αποτελεί το πεδίο δοκιμών όλων των νέων τεχνολογιών και των
καινοτόμων ιδεών, που είναι πολύ πιθανό
πολλές φορές να αποτυγχάνουν.
Έτσι, λίγο πριν την εκκίνηση, το 716 εγκατέλειψε λόγω ζημιάς.
Στο πρώτο σημείο στροφής ο Ambrogio
Beccaria με τον Alberto Riva με το σκάφος
943, κατάφεραν να περάσουν πρώτοι, με το
902 των Benjamin Ferre και Kevin Bloch να
ακολουθούν. Τρίτο στη σειρά ήταν το 944 με
τους Amélie Grassi και Davy Beaudart. Πολύ
κοντά του πέρασε και το 945 με τους Axel
Tréhin και Thomas Coville που ήταν και πρώτο σκάφος από την ομάδα των πρωτότυπων.
Μία ώρα μετά την εκκίνηση το 945 ετέθη επικεφαλής στον στόλο μπροστά από τους François
Jambou και Pascal Fievet με το 865.

Μετά το πρώτο σημείο στροφής η σειρά ήταν:
1. 945 – Axel Tréhin και Thomas Coville
2. 865 – François Jambou και Pascal Fievet
3. 969 – Tanguy Bouroullec και Rémi Aubrun
4. 950 – François Champion και Ludovic
Séméchal
5. 800 – Ian Lipinski και Benoit Hantzperg
Έτσι η κατάσταση της γενικής
βαθμολογίας ήταν:
1. 969 – Hugo Dhalenne και Benoit
Champanhac
2. 943 – Ambrogio Beccaria και Alberto Riva
3. 947 – Matthieu Vincent και Alessandro
Torresani
4. 951 – Paul Cloarec και Jean-Marie
Jézéquel
5. 902 – Benjamin Ferre και Kevin Bloch
Η δοκιμασία για σκάφη και πληρώματα συνεχιζόταν. Έτσι και το 930 εγκατέλειψε νωρίς
λόγω προβλήματος στο πηδάλιο. Μετά από
λίγο εγκατέλειψε και το 868, με πρόβλημα
στα ηλεκτρονικά. Μετά, ακολούθησε τον ίδιο
δρόμο και το 975 λόγω αρματωσιάς και το
977 με πρόβλημα στο τιμόνι. Λίγο αργότερα
τον αγώνα άφησε και το 951, λόγω προβλήματος στο τιμόνι και ενώ ήταν δεύτερο. Ο
υπόλοιπος στόλος ταξίδευε αρκετά γρήγορα,
με σχεδόν 15 κόμβους ταχύτητα.
Πριν τελειώσει η ημέρα, το 968 αναγκάστηκε
να εγκαταλείψει από πρόβλημα στο τιμόνι, για
τον ίδιο λόγο που εγκατέλειψαν το 976 και
το 850. Το Chaffoil (με το νούμερο 969) όχι
μόνο άντεξε, αλλά πέρασε και πρώτο. Όχι για
πολύ όμως. Αυτό είναι το καλό όταν τα σκάφη
στον στόλο είναι ίδια. Είναι όλα μαζί ή τουλάχιστον πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Οι σκληρές
συνθήκες του αγώνα για τα μικρά σκάφη
συνεχίστηκαν. Μετά εγκατέλειψε και το 979 με
σπασμένο πρόβολο και το 588 από αρματωσιά.

Το επόμενο πρωί επικεφαλής ήταν οι Axel
Tréhin και Thomas Coville, ενώ το 431 έχασε
το άλμπουρο του στη θάλασσα και εγκατέλειψε.
Σχεδόν 24 ώρες μετά την εκκίνηση το πρώτο σκάφος καβατζάρησε το Fastnet. Ήταν το
947 των Matthieu Vincent και Alessandro
Torresani. Το Pogo ήταν 10ο και έπαιζε στις
τρεις τελευταίες θέσεις. Το ίδιο βράδυ, ξημέρωμα της επόμενης, ο αέρας έπεσε τελείως.
Πέρασαν κάμποσες ώρες έτσι μέχρι που τα
σκάφη ξεκίνησαν αργά αργά να ταξιδεύουν
πάλι. Τότε πέρασε το Fastnet το τελευταίο σκάφος, το 917, ενώ το πρώτο σκάφος βρισκόταν
160 νμ νότια και ταξίδευε με 11 κόμβους προς
τον τερματισμό (François Jambou και Pascal
Fievet) που αναμενόταν την επόμενη ημέρα.
Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ο αγώνας. Με
ένα έντονο διάπλου της Μάγχης και με δώδεκα ομάδες να έχουν εγκαταλείψει. Πιο πριν, ο
περίπλους του διάσημου φάρου του Fastnet,
η εναλλαγή έντονων και ήρεμων στιγμών και
το μαγευτικό τοπίο των ακτών της Ιρλανδίας,
να οδηγεί τα σκάφη προς τον τερματισμό: αυτό
ήταν το 34ο Mini Fastnet . Όπως το έθεσε
και ο Thomas Coville: «Είναι ένας εξαιρετικός αγώνας με έντονες προκλήσεις».
Το σημαντικό για εφέτος ήταν ότι ετέθη
ένα νέο ρεκόρ ταχύτητας, κάνοντας έτσι τη
φετινή μια αξέχαστη 34η διοργάνωση του
Mini-Fastnet. Τα βλέμματα και τα χαμόγελα
των ιστιοπλόων κατά την άφιξη τους, παρά
τα προβλήματα και την κούραση, δεν άφηναν
καμία αμφιβολία για την έντονη και φανταστική περιπέτεια που μόλις έζησαν.
Την Παρασκευή 21 Ιουνίου στην απονομή
των επάθλων, αυτοί που γιόρτασαν ιδιαίτερα
ήταν οι δύο πρωταθλητές που, όπως και
πέρυσι, κέρδισαν το Mini-Fastnet: ο Axel
Trehin και ο Ambrogio Beccaria. Η τελετή
της απονομής σήμανε επίσης το τέλος τριών
κουραστικών εβδομάδων για όλους.
Η περιπέτεια όμως συνεχίζεται για τους
ιστιοπλόους του Mini σιρκουί, με το
Transgascogne στα τέλη Ιουλίου και το
Mini-Transat τον Σεπτέμβριο.
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άρθρο

Κείμενο: Μαρίνα Ψυχογυιού, στέλεχος αγώνων πιστοποιημένη από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας
και βασικό μέλος της ομάδας διαχείρισης αγώνων της ΙΚΑ. Φωτογραφίες: ΗΚΑ

Kite Foil Αίγινα 2019
Η πρώτη διοργάνωση kitefoil στην Ελλάδα!

«Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει
να’σαι υπερήφανος κ’ ευτυχισμένος.
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι.
Τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα».

Οι στίχοι του Καβάφη ήταν στο
μυαλό όλων των συντελεστών του
αγώνα kitefoil που έγινε στην Αίγινα την 1 και 2 Ιουνίου. Μεγάλη η
διαδρομή και πολλά τα εμπόδια αλλά
τελικά έγινε η αρχή, το πρώτο βήμα!
Οι πρώτες συζητήσεις για την ένταξη της
αετοσανίδας στο πρόγραμμα της ολυμπιακής ιστιοπλοΐας έγιναν το Νοέμβριο του
2010 στο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας, το οποίο μάλιστα
είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Μετά
από μια δραματική πορεία με διάφορες ανατροπές, τελικά τον Νοέμβριο του 2018 απο-
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φασίστηκε ότι η αετοσανίδα θα αποτελέσει
μέρος του προγράμματος της ιστιοπλοΐας
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι
το 2024 και μετά.
Στην Ελλάδα υπάρχει τεράστια δραστηριότητα
αετοσανίδας. Όμως από τους ενθουσιώδεις
καϊτάδες των παραλιών μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες η απόσταση είναι τεράστια.
Αντίστοιχη με την απόσταση που χωρίζει τους
σνοουμπορντάδες του σαββατοκύριακου από
τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Το
μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τα υπόλοιπα αγωνίσματα της ολυμπιακής ιστιοπλοΐας
είναι ότι υπάρχουν εκατοντάδες καϊτάδες
που μπορούν να σταθούν στη σανίδα. Όμως,
αντίστοιχα με τους σνοουμπορντάδες του
σαββατοκύριακου, η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει ιδέα από διαδρομές, κανόνες
ιστιοπλοΐας και ασφάλειας, δελτία αθλητών
και όλα τα υπόλοιπα που χρειάζονται για να
συμμετέχει κάποιος σε αγώνες.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα αγωνιστούν
εθνικές ομάδες αποτελούμενες από έναν
άνδρα και μία γυναίκα σε σκυταλοδρομία
αλλά η διαδρομή θα είναι ‘παραδοσιακό’ όρτσα-πρύμα. Οι καϊτάδες της παραλίας, αν και
έχουν ένα πλεονέκτημα καθώς μπορούν να
χειριστούν τις αετοσανίδες, χρειάζονται πολλή εκπαίδευση για να ενταχθούν στο σύστημα
των αγώνων ιστιοπλοΐας. Και αυτή είναι και
η διαφορετική πρόκληση που καλούνται να
αντιμετωπίσουν ο Ελληνικός Σύνδεσμος
Αετοσανίδας και η Ελληνική Ιστιοπλοΐκή
Ομοσπονδία.
Για το 2019 αρκετοί όμιλοι σε διάφορα μέρη
της χώρας έλαβαν έγκριση από την ΕΙΟ για να
διοργανώσουν αγώνες και ο Ναυτικός Όμιλος Αίγινας, σε συνεργασία με τον ΗΚΑ, ήταν
ο πρώτος που κατάφερε να πραγματοποιήσει
μία διοργάνωση. Σε έναν κόλπο με ιδανικές
συνθήκες για kitefoil, εξοπλισμό παρόμοιο
με αυτόν που θα χρησιμοποιηθεί στους
Ολυμπιακούς Αγώνες, πραγματοποιήθηκαν
και οι 8 προγραμματισμένες ιστιοδρομίες.

Τη δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε και μία
‘μπόνους’ ιστιοδρομία με εξοπλισμό TT:R, ο
οποίος απευθύνεται σε πιο αρχάριους αθλητές
αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη ένταση ανέμου.
Εκτός από αθλητές του διοργανωτή Ομίλου,
συμμετείχαν και αθλητές από το Δήλεσι,
από τον Ιάσωνα του Ρίο και από τον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης. Επίσης, ο αγώνας
προσέλκυσε αθλητές από τη Γαλλία, τη
Γερμανία και την Ουκρανία. Ο Ουκρανός
μάλιστα ήταν ο μοναδικός ενεργός αθλητής
με συμμετοχές σε διεθνείς διοργανώσεις ως
αθλητής αλλά και ως προπονητής της εθνικής
ομάδας νέων της Ουκρανίας. Δεν αποτέλεσε
έκπληξη ότι κατάφερε να τερματίσει πρώτος σε όλες τις ιστιοδρομίες και, αν και δεν
συνάντησε ιδιαίτερο συναγωνισμό, δήλωσε
ότι δεν έχει συχνά την ευκαιρία να συμμετέχει
σε αγώνες και ήταν πολύ ικανοποιημένος
από την πρόοδό του κατά τη διάρκεια των
ιστιοδρομιών.
Η βελτίωση των ικανοτήτων των αθλητών
ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της διοργάνωσης. Η πρόοδος από ιστιοδρομία σε ιστιοδρομία ήταν εντυπωσιακή και αυτό ήταν εμφανές
όχι μόνο στους θεατές αλλά και στους ίδιους
τους αθλητές, οι οποίοι εκδήλωναν έντονα
τη χαρά τους μετά από κάθε ιστιοδρομία,
αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η
καλύτερη προπόνηση είναι οι αγώνες. Στο
ίδιο πνεύμα, οι διοργανωτές φρόντισαν να
εντάξουν στο πρόγραμμα της διοργάνωσης
καθημερινές πρωινές συγκεντρώσεις των
αθλητών για την ενημέρωση του αγώνα με
τη μορφή σεμιναρίου, όπου αναπτύχθηκαν
θέματα κανόνων, τακτικής και ασφάλειας.
Τα αποτελέσματα, για την ιστορία:
KiteFoil
1. Valentin Sudak – Ουκρανία
2. Ευάγγελος Αβραμάκος – ΝΟΔήλεσι
3. Κωνσταντίνος Δανηιλίδης – NΟΡ Ιάσων
TT:R
1. Valentin Sudak – Ουκρανία
2. Γεώργιος Αργυριάδης – ΝΟΡ Ιάσων
3. Βαγγέλης Αβραμάκος – ΝΟ Δήλεσι

i
Από την ίδρυσή του, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Αετοσανίδας (ΗΚΑ) προσπαθεί
να συντονίσει όλους όσους ασχολούνται
με τη δραστηριότητα ώστε να αρχίσουν να
πραγματοποιούνται αγώνες. Με ενημερωτικά σεμινάρια και δράσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και με όσο
το δυνατόν καλύτερη ανταπόκριση στις
απορίες των ενδιαφερόμενων, προσπαθεί
να υποστηρίξει και να ενημερώσει τους
επίδοξους διοργανωτές σε σχέση με τις
απαιτήσεις διεξαγωγής ενός αγώνα αλλά
και τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες
σε σχέση με τις προϋποθέσεις για να
συμμετέχουν στους αγώνες.
Για τη διοργάνωση ενός αγώνα αετοσανίδας χρειάζονται σε γενικές γραμμές τα
ίδια πράγματα που χρειάζονται και για τη
διοργάνωση ενός ‘παραδοσιακού’ αγώνα,
αφού βέβαια εξασφαλιστεί ή απαραίτητη
άδεια από την ΕΙΟ:
- Σκάφος επιτροπής
- Σκάφη για σημαδούρες
- Σκάφος για διάσωση

- Σημαδούρες, σημαίες, ηχητικά σήματα
Επιπλέον, είναι προφανές ότι η εγκατάσταση της στεριάς θα πρέπει να είναι σε παραλία. Καλό είναι να υπάρχει αρκετός χώρος
και ο άνεμος να είναι παράλληλος με την
ακτή ώστε οι αετοσανίδες να φεύγουν και
να επιστρέφουν σε πλαγιοδρομία.
Για να συμμετέχει ένας Έλληνας αθλητής σε αγώνα αετοσανίδας στην Ελλάδα
θα πρέπει να έχει:
- έγκυρο δελτίο αθλητή ΕΙΟ με κάρτα
υγείας
- ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης προς
τρίτους
- να είναι μέλος της ΗΚΑ (ή της ένωσης
αετοσανίδας της χώρας διαμονής του)
Το πρόγραμμα των αγώνων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΙΟ: www.eio.gr
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τη διοργάνωση ή τη συμμετοχή σε αγώνες επικοινωνήστε με τον ΗΚΑ:
info@hellenickiteboarding.org
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Κείμενο: Βαγγέλης Καφετζιδάκης
Φωτογραφίες: ESPOO

Ευρωπαϊκό & Παγκόσμιο Lightning
στο ESPOO της Φιλανδίας, 8-12 Ιουνίου 2019
Διοργανωτής ήταν ο Ναυτικός Όμιλος ESPOO και
η κλάση Lightning και μετείχαν 49 πληρώματα
από 12 χώρες.
Την Ελλάδα εκπροσώπησαν επαξίως τέσσερις ελληνικές ομάδες. Οι:
• Δημήτρης Πετικίδης, Αλέξανδρος Τόλης, Ελευθέριος Δέδες
1οι νικητές του Πανευρωπαϊκού.
• Άγγελος Βασιλάς, Ευάγγελος Καφετζιδάκης και Γεώργιος
Βασιλάς - 9η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
• Γιώργος Αργυρόπουλος, Δημήτρης Γεροντάρης,
Μαρίνα Χούντα.
• Νίκος Βαζάκας, Eric Hartman, Olli Virta
Βραβεύονται οι δέκα πρώτοι στο Παγκόσμιο και οι δύο πρώτοι
του Ευρωπαϊκού. Κατά την απονομή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, το πλήρωμα, Άγγελος Βασιλάς, Ευάγγελος Καφετζιδάκης και
Γεώργιος Βασιλάς που κατέλαβαν την ένατη θέση, προσερχόμενοι
στην απονομή άνοιξαν την ελληνική σημαία. Τότε παρενέβει ο υιός
του προέδρου της Κλάσης αποκαλώντας την ελληνική σημαία ωραίο
τραπεζομάντηλο (nice tablecloth). Παρ’ ότι το ελληνικό πλήρωμα δεν
αντέδρασε άμεσα για να μην προκληθεί ανωμαλία στη διαδικασία της
απονομής, μετά την απονομή εζητήθηκαν έντονα εξηγήσεις από τον
πρόεδρο της Κλάσης για το σχόλιο, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη για
τη συμπεριφορά του υιού του δηλώνοντας: «Λυπάμαι για τη συμπεριφορά του» και η ελληνική ομάδα εθεώρησε λήξαν το θέμα μετά τη
δήλωσή του.
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A lifetime
experience!
Volunteer for
nature, help
marine life
For over 30 years, ARCHELON, The Sea Turtle
Protection Society of Greece, has been
conducting conservation projects on all
major loggerhead nesting and foraging
areas in Greece.
Monitoring of nesting beaches
ARCHELON’s
PROJECT
AREAS

Greece
RESCUE
CENTRE

AMVRAKIKOS
ZAKYNTHOS
NEDA

Peloponnesus

Public awareness

KYPARISSIA
KORONI LAKONIKOS
CHANIA

RETHYMNO

Crete

DEFROST DESIGN • PHOTOS: © Kostas Papafitsoros, Merlin Potter Adams, Jean Baptiste Pouchain / ARCHELON

Work includes:

MESSARA

www.archelon.gr

Rehabilitation of injured and sick
sea turtles
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Κείμενο: Άννα Αγραφιώτη
Φωτογραφίες: Μπατιστάτος Σπύρος

αγώνες τριγώνου

Η εμπειρία μου στην κλάση J24 και το

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2019
Όπως τα περισσότερα πράγματα
στη ζωή μου, έτσι και η 'συναναστροφή' μου με το σκάφος
J24 ξεκίνησε τυχαία αλλά πολύ
τυχερά. Ήταν πριν από 8 μήνες,
μόλις είχα πάρει την απόφαση να
γυρίσω από το νησί της Ρόδου
πίσω στην Αθήνα, όπου δέχτηκα
ένα τηλεφώνημα. Στην άλλη άκρη
του ακουστικού ήταν ο παιδικός
φίλος και συναθλητής μου, Μάνος
Πασαμιχάλης. «Άννα, τρέχουμε
Πανελλήνιο την Παρασκευή και
ψάχνουμε κάποιον στα κιλά σου,
θέλεις να έρθεις;» με ρώτησε.
Σάστισα για λίγο γιατί ήξερα ότι
ήταν μια ομάδα που τις περισσότερες φορές βρισκόταν στην κορυφή
του βάθρου, τον ρώτησα αν είναι
σίγουρος, του είπα ότι δεν έχω
ιδέα, ότι θα πνιγούμε... Εκείνος
επέμενε κι έτσι είπα, «ναι ας το
κάνουμε!».
Έτσι ξεκίνησε η πρώτη 'πιο σοβαρή' επαφή
μου με τα J στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
2018 στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη. Η
ομάδα που είχα και έχω την τιμή να αγωνίζο-
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μαι μαζί της είναι η
Ευνίκη. Η Ευνίκη
είναι μια ομάδα
δημιουργημένη
από τον Δημήτρη
Αλτσιάδη που
κατά καιρούς
έχει φιλοξενήσει
μεγάλα ονόματα
της ιστιοπλοΐας
ενώ τα τελευταία
χρόνια έχει ως
κύριο πυλώνα, τον
ίδιο, τον Άνθιμο
Νικολαίδη και τον
Μάνο Πασαμιχάλη.
Στο Πανελλήνιο
αυτό τρέξαμε με
trimmer τον Θανάση Σιούζο και εμένα στο
λεγόμενο 'πιάνο' - θέση Νο2.
Μετά από πάρα πολλά χρόνια είχα τη χαρά να
κάνω ιστιοπλοΐα με μια ομάδα! Προερχόμενη
από την ξεκάθαρα ατομικά αγωνιστική κατηγορία του Laser και έχοντας περάσει πολλά
χρόνια μοναχικά στη θάλασσα στο επίπεδο
του πρωταθλητισμού, το να βρίσκομαι σε μια
ομάδα ήταν μια βαθύτερη επιθυμία μου αλλά
και μεγάλη μου χαρά.
Με τον Άνθιμο και τον Μάνο γνωριζόμασταν,
γνωρίστηκα και με τα άλλα δύο άτομα της
ομάδας και μπήκαμε στο σκάφος. Με βοήθησαν όλοι να καταλάβω τί χρειαζόταν να κάνω,
με τον Θανάση να είναι ιδιαιτέρως επεξηγηματικός και βοηθητικός, μιας και οι θέσεις
μας αποτελούν θέσεις
αλληλεξάρτησης. Ήταν
δεδομένο για μένα
πως ο αγώνας θα ήταν
επεισοδιακός και όντως
ήταν! Τις δύο από τις
τρεις ημέρες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος
είχαμε κάποια τεχνικά
θέματα με τα μετρήματά
μας τα οποία δυσκόλεψαν την απόδοσή μας.
Στις κούρσες όμως όλοι
δίναμε τον καλύτερό
μας εαυτό. Κερδίσαμε
τελικά το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα στην
τελευταία κούρσα, με
έναν άσσο γιατί ο Άν-

θιμος (ο καπετάνιος μας) δεν έχει χάσει ποτέ
καμία τελευταία κούρσα.
Κάτι που ξεκίνησε για εμένα σαν μια τελευταίας στιγμής απλή συμμετοχή σε έναν αγώνα,
εξελίχθηκε να είναι μια θέση στο πλήρωμα
της Ευνίκης. Η ομάδα αποφάσισε να με
εντάξει στο αγωνιστικό της πρόγραμμα για
το 2019 κανονικά ως μέλος και παράλληλα
με εμένα να υποδεχτεί και έναν καινούριο
trimmer τον Βασίλη Παπαδάκη.
Έτσι ξεκινήσαμε την αγωνιστική χρονιά, με
νέα σύνθεση ομάδας, με τρεις έμπειρους ιστιοπλόους- πρωταθλητές, ειδικούς στην κατηγορία J24, με τον Βασίλη, που πρωταγωνιστεί
χρόνια σε ομαδικές κατηγορίες σε Ελλάδα και
Ευρώπη και με εμένα, μια φτωχή-στις γνώσεις
άλλων σκαφών- πλην τίμια Ολύμπιαν.
Η ομάδα είχε πολλές καλές θέσεις σε
ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα,
όμως της έλειπε ένα μετάλλιο. Η διεξαγωγή
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2019,
είχε οριστεί να γίνει σε ελλαδικό χώρο και
συγκεκριμένα στην Πάτρα. Ο στόχος όσο
και αν δεν τον είχαμε καθορίσει, για εμένα
ήταν ξεκάθαρος, μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό.
Το προπονητικό μας πρόγραμμα ήταν αρκετά
πιεσμένο και περιορισμένο καθώς όλοι
έχουμε τις βασικές μας δουλειές ενώ ο Δημήτρης Αλτσιάδης βρίσκεται και εργάζεται
μόνιμα στην Κρήτη. Στην προπονητική μας
προσπάθεια συνέβαλε ο Ναυτικός Όμιλος του
Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος φιλοξένησε στις
εγκαταστάσεις του το σκάφος μας και έτσι η
πρόσβασή μας στη θάλασσα κατέστη άμεση
και εύκολη. Οι ευκαιρίες που μας δόθηκαν να

δεθούμε ως ομάδα στη θάλασσα δεν ήταν
πολλές, μετρημένες στα δάχτυλα θα έλεγα.
Όμως κατά έναν 'παράξενο' και περίεργο
τρόπο στο σκάφος υπήρχε μια αρμονία, ένας
συγχρονισμός, ο καθένας έκανε τη δική του
δουλειά όσο καλύτερα μπορούσε και ήταν
επικεντρωμένος σε αυτή.
Το τεστ για την ομάδα μας ήταν το Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα 2019, επίσης επεισοδιακό θα
έλεγα, με τελικό αποτέλεσμα μια πρώτη θέση.
Και έτσι, ύστερα από λίγες ακόμα προπονήσεις, φτάσαμε στην Πάτρα, τον Μάιο, στο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μια διοργάνωση
που στέφτηκε με επιτυχία καθώς απαρτιζόταν
από τα καλύτερα και πιο έμπειρα στελέχη σε
Επιτροπή Αγώνων και Επιτροπή Ενστάσεων. Με εξαιρετική οργάνωση στη θάλασσα,
χάρη στον πρόεδρο της Επιτροπής Αγώνων
Αθανάσιο Παπαντωνίου, με εξαιρετικά
ανταγωνιστικά πληρώματα από το εξωτερικό
αλλά και από όλη την Ελλάδα. Είχαμε τη χαρά
και την τιμή να αγωνιζόμαστε μαζί όλοι, γιατί
για μένα δεν υπάρχει το ενάντια, όλοι είμαστε
ένα μέσα στη θάλασσα! Αγωνιστήκαμε λοιπόν μαζί με κορυφαίους Έλληνες ιστιοπλόους
και αυτό αποδείχτηκε και από τα αποτελέσματα του αγώνα καθώς τρία από τα ελληνικά
πληρώματα κατέκτησαν τη δεύτερη, τρίτη
και τέταρτη θέση.
Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω

προσωπικά την ομάδα Jmania - τρίτη στην
τελική κατάταξη, την ομάδα της Ελληνικής
Αστυνομίας - τέταρτη στη γενική κατάταξη,
τις ομάδες Anassa, Kraken, Minoan Spirit,
Physalia Physalis, Team Primarolia,
Momentum και Nikolas που μας συντροφεύουν σε κάθε αγώνα σε ελλαδικό έδαφος αλλά
που με τη συμμετοχή τους σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανέβασαν το επίπεδο πιο
ψηλά και έδειξαν τη δυναμική της Ελλάδας
στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δεν είναι ποτέ
μια εύκολη υπόθεση, πόσο μάλλον αν είσαι
μια νεοσύστατη ομάδα. Μπορώ να πω ότι
αυτό δεν μας πτόησε, σίγουρα μας δυσκόλεψε αρκετές φορές μιας και ακόμη ο ένας δεν
είχε βρει τα 'πατήματα' του άλλου. Είχαμε να
συναγωνιστούμε ομάδες που είναι πάνω από
τρία με τέσσερα χρόνια μαζί σε προπονήσεις
και αγώνες. Αυτό όμως που μας έκανε να αγγίξουμε την πρώτη θέση, ενάντια στην Ιταλία,
μια από τις πιο προπονημένες, δουλεμένες
και έμπειρες ομάδες, ήταν η εμπιστοσύνη που
είχαμε και έχουμε ο ένας στον άλλο. Πιστεύω,
και αυτό και βίωσα, πως σημασία πάνω από
όλα έχει η ομάδα. Ανεξάρτητα από το ιστιοπλοϊκό επίπεδο ή τις γνώσεις που ο καθένας
φέρει, αυτό που τελικά έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο σεβασμός στη μοναδικότητα του
κάθε μέλους και η εμπιστοσύνη της ομάδας
προς αυτό. Δεν έχει σημασία όλοι να τα ξέ-

ρουν όλα πάνω σε ένα σκάφος, αυτό που έχει
σημασία είναι να μπορεί ο καθένας να ενώσει
το δικό του κομμάτι με του άλλου και έτσι να
ολοκληρώσουν μαζί το παζλ. Το σημαντικότερο δε όλων, είναι τα άτομα να περνάνε καλά
και να χαίρονται κάθε τους στιγμή πάνω στο
σκάφος ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
Η δεύτερη θέση δεν ήρθε και τόσο εύκολα,
όσο εύκολα αντίστοιχα χάσαμε την πρώτη. Κάναμε λάθη, χάσαμε ευκαιρίες, επιλέξαμε λάθος πλευρές, χάσαμε τον στόχο, φοβηθήκαμε,
ίσως μόνο κάποιοι από εμάς, ίσως σε κάποιες
στιγμές και όλοι. Όμως ο στόχος επιτεύχθηκε
χάρη στη διαφορετικότητα του χαρακτήρα του
καθενός μας που ποτέ όμως δεν 'καβάλησε' την ομαδική ακεραιότητα. Καθοριστικής
σημασίας για την επιτυχία αυτή ήταν και η
Piaggio Hellas, ο αποκλειστικός μας χορηγός,
που υποστήριξε αυτό το όμορφο ταξίδι από
την αρχή μέχρι και την νίκη. Έτσι φύγαμε από
την Πάτρα με ένα μετάλλιο στο στήθος και με
έναν διακαή πόθο εκπληρωμένο.
Το ταξίδι στην Πάτρα τελείωσε, όμως τα ταξίδια
για την ομάδα της Ευνίκης δεν σταματούν εδώ!
Βάζουμε πλώρη για ακόμα υψηλότερες διακρίσεις και ελπίζουμε σε ούριο άνεμο με τη συντροφιά του χορηγού μας. «We ride together»,
γιατί μαζί αρμενίζουμε πάντα, πιο γρήγορα.
Σαν Άννα αυτό που θα ήθελα να μοιραστώ και
να τονίσω είναι πως η ιστιοπλοΐα δε σταματά
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ποτέ, αν και από τους μεγαλύτερους ηλικιακά,
είμαι σίγουρη πως κάποιοι το γνωρίζουν ήδη,
όμως μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι, σαν και
εμένα που δεν ήμουν απόλυτα σίγουρη. Είναι
ένα άθλημα που μπορεί κανείς να βρίσκεται και
να αγωνίζεται σε κάθε ηλικία. Επίσης, η ιστιοπλοΐα δεν σταματά μόνο στα ανταγωνιστικά ή
στα ολυμπιακά σκάφη. Υπάρχει τόση ομορφιά
κρυμμένη σε κάθε διαφορετική κατηγορία που
μπορεί να μη μας χαρίζει μια θέση στο πάνθεον του αθλητισμού, αλλά σίγουρα μας διδάσκει
και μας προσφέρει πολλά περισσότερα για την
ίδια μας τη ζωή. Το σημαντικότερο όλων είναι
να είμαστε μέσα σε ένα σκάφος, όποιο και αν
είναι αυτό και να απολαμβάνουμε την ένωση,
την ένωση με τους άλλους ανθρώπους, με τη
φύση και με το όλον.
Στους μικρότερους ηλικιακά ιστιοπλόους θα
ήθελα να τονίσω τη σημαντικότητα του να δοκιμάζεις και να αγωνίζεσαι με διαφορετικούς τύπους σκαφών. Όχι μόνο εμπλουτίζει κανείς τις
ιστιοπλοϊκές του γνώσεις και ικανότητες αλλά
αναπτύσσει τον χαρακτήρα του και την προσωπικότητά του πολύπλευρα. Το να μπορείς να
συνεργάζεσαι αρμονικά με άλλους individuals
είναι ίσως το σημαντικότερο εφόδιο για τη ζωή.
Να γνωρίσεις τον σεβασμό αλλά και τον αυτοσεβασμό, βάζοντας τα δικά σου όρια αλλά γνωρίζοντας και τα όρια των άλλων. Να μπορέσεις
να γνωρίσεις διαφορετικούς χαρακτήρες που
θα σε βοηθήσουν να ανακαλύψεις τον ίδιο σου
τον εαυτό, να καταλάβεις πότε χρειάζεται να
γκαζώνεις και πότε να πατάς φρένο. Να βρεις
τη χρυσή τομή, να βρεις την κατάλληλη στιγμή
και τελικά να βρεθεί το momentum που θα σε
φέρει στην κορυφή. Για όλα αυτά χρειάζεσαι
μια ευκαιρία, την οποία ή τη δημιουργείς ή σου
δίνεται, αν και αυτές οι δύο καταστάσεις πάντοτε δρουν συνεργαστικά. Εμένα μου δόθηκε,
από τον κύριο Αλτσιάδη, που με επέλεξε για
την ομάδα του και νοιώθω την ανάγκη να τον
ευχαριστήσω εδώ, δημόσια γι’ αυτό.
Οι ευκαιρίες λοιπόν, είναι σαν τα κύματα,
χρειάζεται να γνωρίζουμε πως να τις 'παίρνουμε' και τελικά να τις παίρνουμε. Μια τέτοια
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ευκαιρία ήταν και για μένα το J24, μια τέτοια
ευκαιρία ήταν και για μας, την ομάδα μου, το
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα...
Βρείτε λοιπόν ή δημιουργήστε την ευκαιρία και μπείτε στην κλάση, εύχομαι να σας
δω και εσάς την επόμενη φορά στο νερό
και να μοιραστώ μαζί σας την ομορφιά!

12. JUX und DOLLEREI
		
GER 4406 T.CRAMER

Τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έως ως ακολούθως:

17. KRAKEN

GRE 4538 M.AGGELAKIS

18. OLD K

ITA 500

19. ANASSA

GRE5239 N.KARNISIS

20. J WALKING

GER 1196 L.GULZOW

J24 EUROPE AN CHAMPIONSHIP
2 019 F I N A L R E S U LT S
1.

LA SUPERBA

ITA 416

2.

EVNIKI

GRE 5441 A.NIKOLAIDIS

I.BONANNO

3.

J MANIA
GRE 5367
P.KAMPOURIDIS

4.

HELLENIC POLICE
A.TAGAROPOULOS

13. JORE

ITA 505

14. CACOON

GBR 4269 D.HALE

M.PANTANO

15. FAST FORWARD
		
GER 3634 J.MASKE
16. QUICK & DIRTY
		
GER 5282 J.HENTSCHEL

21. MINOAN SPIRIT
		
GRE 5113
22. HIGHFIVE

M.LEPORATI

A.PALLIKARIS

GER 5147 N.HONNEF

23. GLEN
GER 5417
T.STOCKDREHER
GRE 751

24. PHYSLIA PHYSALIS
		
GRE 4487 M.ROYSSIS

5. SCHWERE JUNGS
		
GER 5381 S.KARSUNKE

25. J-OC ALCE NERO
F.APOLLONIO

6.

UNITED 5

GER 5281 J.KAHLER

7.

LEGAL ALIEN

GBR 4064 A.GUERRERO

26. AMERICAN PASSAGE
		
ITA 487

P.RINALDI

8.

DERBE KERLE GER 5266 L.WOLGAST

9.

EL NINO
HUN 5493
M.RAUSCHENBERGER

27. JUMPING JACK FLASH
		
ITA 216

F.MICCIO

10. RUNNINGMEN GER 5438 S.MAIS
11. ROTOGIRL

GER 5420 L.HAGER

28. MOMENTUM

GRE 5345 G.VITSAKIS

29. TEAM PRIMAROLIA
		
GRE 448
30. NIKOLAS

ITA 371

M.ZISIMATOS

GRE 3979 M.OIKONOMOY

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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Κείμενο: Δημήτρης Αλεβιζάκης
Φωτογραφίες: ICARUS Sports

αγώνες τριγώνου

Hellenic Match Racing Tour
Η μαγεία των Κυθήρων αποτέλεσε το ιδανικό τοπίο για τον ημιτελικό
αγώνα του Hellenic Match Racing Tour το 2019
Με ιδανικές καιρικές συνθήκες
ολοκληρώθηκε η ημιτελική φάση
του HMRT στα Κύθηρα, 21, 22
και 23 Ιουνίου 2019, σε μια
διοργάνωση που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε διαγωνιζόμενους και θεατές, που ταξίδεψαν
στα μοναδικά Κύθηρα για πρώτη
φορά στην ιστορία του HMRT.
Ο Αίολος συμμάχησε με την Αφροδίτη και
εξασφάλισαν ανέμους που διευκόλυναν τη διεξαγωγή των μονομαχιών με φόντο την άγρια
και απαράμιλλη ομορφιά των Κυθήρων.
Κατά την πρώτη φάση (round robin) του
ημιτελικού αγώνα ολοκληρώθηκαν και τα 14
flights, κατά τη διάρκεια των οποίων μονομάχησαν όλοι οι αγωνιζόμενοι εναντίον όλων.
Η ομάδα ER LAC του κυβερνήτη Θοδωρή
Τσουλφά, με μια συγκλονιστική αγωνιστική
πορεία, κατάφερε να εξασφαλίσει αήττητη τη συμμετοχή της στον μεγάλο τελικό
του HMRT, απέναντι στη δεύτερη ομάδα
#SailingTeam78 του κυβερνήτη Παναγιώτη
Καμπουρίδη. Η ομάδα Against The Wind
του κυβερνήτη Αναστάσιου Παναγιωτίδη,
παρόλο που ισοβάθμησε - σε αυτή τη φάση
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των αγώνων - με τη δεύτερη ομάδα, εξασφάλισε τελικά την τρίτη θέση και μια θέση στον
μικρό τελικό, σύμφωνα με τους κανονισμούς
του αγώνα και τη βαθμολογία.

του κυβερνήτη Μάνου Χατζηγιάννη ήταν αυτές που ισοβάθμισαν, με την ομάδα Tsoulfas
να προκρίνεται, αφού με βάση τον κανονισμό,
η ισοβαθμία λύθηκε υπέρ της.

Η αγωνία κορυφώθηκε αφού την τέταρτη
θέση, και την τελευταία θέση στον μεγάλο
τελικό του Hellenic Match Racing Tour 2019,
βρέθηκαν να διεκδικούν τρεις ομάδες, που
ισοβάθμησαν, αποδεικνύοντας το υψηλό
επίπεδο ανταγωνισμού. Οι ομάδες Tsoulfas
του κυβερνήτη Γιώργου Τσουλφά, La
Residence Mykonos Sailing Team του κυβερνήτη Βασίλη Γουργιώτη και Space Lab

Από τις δύο πρώτες αγωνιστικές ημέρες,
προέκυψε η παρακάτω κατάταξη για τις
θέσεις 5, 6, 7 και 8 του μεγάλου τελικού
στην Αθήνα:
5η θέση: La Residence Mykonos Sailing
Team του κυβερνήτη Βασίλη Γουργιώτη και
πλήρωμα τους Γιάννη Κρητικό, Γιώργο Καραδήμα και Παύλο Καζάκο

2η θέση: #SailingTeam78 του κυβερνήτη
Παναγιώτη Καμπουρίδη και πλήρωμα τους
Στάθη Παπαδόπουλο, Στέλιο Νούτσο και
Χρήστο Κηφίδη
3η θέση: Against The Wind του κυβερνήτη
Αναστάσιου Παναγιωτίδη και πλήρωμα τους
Ναταλία Ταμβακίδου, Νικόλαος Παπαγεωργίου, Γαβριήλ Βαρδαλής
4η θέση: Tsoulfas του κυβερνήτη Γιώργου
Τσουλφά και πλήρωμα τους Γιώργο Δρόσο,
Νικόλαο Γκιώνη και Βησσαρίων Παπάς
6η θέση: Space Lab του κυβερνήτη Μάνου
Χατζηγιάννη και πλήρωμα τους Πάτροκλο
Τόττα, Μυρτώ Αντωνοπούλου και Γιάννη
Κιουρτζή

Η θερμή φιλοξενία του Δήμου Κυθήρων,
του Ναυτικού & Αθλητικού Ομίλου Κυθήρων

στο μαγευτικό τοπίο του νησιού άφησαν τις
καλύτερες εντυπώσεις σε διαγωνιζόμενους
και φιλοξενούμενους. Η χορηγία της TRITON
FERRIES και της COSMOTE αποτέλεσαν εγγύηση για την επιτυχία του εγχειρήματος καθώς
επίσης και η στήριξη του Δήμου Κυθήρων .
Όλοι αποχαιρέτησαν το νησί με την επιθυμία
να επιστρέψουν και του χρόνου με το σημαντικό ιστιοπλοϊκό αυτό γεγονός.
Ο μεγάλος τελικός του φετινού Hellenic
Match Racing Tour θα διεξαχθεί στην
Αθήνα 27-29 Σεπτεμβρίου. Μείνετε συντονισμένοι για τον πιο εντυπωσιακό και δυνατό
σε μονομαχίες τελικό από τις καλύτερες ιστιοπλοϊκές ομάδες και αθλητές της χώρας.

7η θέση: MESS του κυβερνήτη Μιχάλη
Βαϊδάνη και πλήρωμα τους Ελένη Κουνιάκη,
Γιώργο Δήμου και Εύη Ξηρού
8η θέση: Banda Landra του κυβερνήτη Αντώνη Δαπόντε και πλήρωμα τους Τάσο Μηλιώνη,
Παύλο Στεργίου και Μιχάλη Καραγιάννη
Την Κυριακή, 23 Ιουνίου, την τελευταία
ημέρα του ημιτελικού αγώνα, διεξήχθησαν
ο μικρός και ο μεγάλος τελικός, που δεν
κατάφεραν να ανατρέψουν τα αποτελέσματα
της προηγούμενης φάσης, με αποτέλεσμα οι
παρακάτω ομάδες να προκριθούν και να
κερδίσουν τα τέσσερα εισιτήρια για τον
μεγάλο τελικό του Hellenic Match Racing
Tour 27-29 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα:
1η θέση: ER LAC του κυβερνήτη Θοδωρή
Τσουλφά και πλήρωμα τους Αντώνη Μανωλάκη, Βασίλη Παπαδάκη και Θέμη Παρούση
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Κείμενο: Himera Sailing
Φωτογραφίες: Αναστασία Καρέκλα

αγώνες τριγώνου

NORTH AEGEAN MATCH RACE CUP
Άνοιξε τα πανιά του το North
Aegean Match Race Cup NAMRC, η νέα διοργάνωση match
race που ήρθε για να μείνει στα
ελληνικά ιστιοπλοϊκά δρώμενα.
Με κίνητρο την αγάπη για το άθλημα, φιλοδοξεί να προσελκύσει πλήθος ομάδων κάθε
επιπέδου, δίνοντας την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να μυηθούν και να εξελιχθούν
στους αγώνες match race, απολαμβάνοντας
όσο το δυνατόν περισσότερες ιστιοπλοϊκές
μονομαχίες.
Με σταθμούς σε 3 πόλεις της Βορείου
Ελλάδας, από τους οποίους θα προκύψει
η γενική κατάταξη του Cup, και μάχες
κοντά στη στεριά, το ταξίδι ήδη ξεκίνησε
το Σαββατοκύριακο 01-02 Ιουνίου με το
2ο Himera Match Race Cup, τον πρώτο
σταθμό της διοργάνωσης που στέφθηκε με
μεγάλη επιτυχία.
Ο αγώνας κατηγορίας Word Sailing Grade
4 πραγματοποιήθηκε στον Βόλο από τη
Himera Sailing school, με σκάφη Platu 25.
Οκτώ ομάδες από Βόλο, Καβάλα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα ευχαριστήθηκαν τις
ιδανικές καιρικές συνθήκες που επέτρεψαν
την ολοκλήρωση 28 μονομαχιών, χαρίζοντας
πλούσιο θέαμα και δυνατές συγκινήσεις σε
αγωνιζόμενους και θεατές.
Απόλυτος κυρίαρχος του αγώνα η ομάδα
Presto από την Καβάλα, με κυβερνήτη τον
Δημήτρη Σοφίτση, που κατέκτησε αήττητη
την 1η θέση. 2η στο βάθρο ανέβηκε η ομάδα
Nesapouliata του Χάρη Καλδή από την Αθήνα και 3η η Black Salt από τη Θεσσαλονίκη,
με κυβερνήτη τον Θανάση Λάγια και πλήρωμα μαθητές της σχολής Match Race του ΝΟΘ.
Οι ομάδες Maxima του Βασίλη Κανατούλα,
Spacelab Sailing Team του Μάνου Χατζηγιάννη, ΟΕΑ-ΝΑΒ του Γιάννη Περιβολιώτη, Δήμητρα του Γιώργου Ζαφείρη και
Himeraki του Αποστόλη Πλάκα, κατέκτησαν
αντίστοιχα την 4η έως 8η θέση.
Σημαντική υπήρξε και η δράση στη στεριά,
όπου τα πληρώματα απόλαυσαν πίτσες
και μπύρες μετά τους αγώνες και έδωσαν
ραντεβού σε τσιπουράδικα του Βόλου και
στο Βistro Βar 4 Eποχές, για την αγωνιστική
ανάλυση της ημέρας.
Φυσικά ο αγώνας δεν θα μπορούσε να γίνει
χωρίς τον κριτή Σταύρο Κουρή και τον
Σταμάτη Μπένη στο σκάφος της Επιτροπής
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Αγώνων να εκτελούν άψογα το έργο τους.
Θερμές ευχαριστίες και στους υποστηριχτές
και χορηγούς του αγώνα, το Mikel για την
προσφορά του πρωινού καφέ, τις εταιρείες
ενοικίασης σκαφών Adonis Yachting και
Deda Sailing για την φιλοξενία των ομάδων,
τις Infinity Sailing και Bazis Yacht Parking
για την παροχή των σκαφών παραμονής και
αλλαγής των ομάδων, τη Lysis Group για
τις εκτυπώσεις, το κατάστημα Outdoor ως
δωροθέτη, προσφέροντας 5 τεχνικά μπλουζάκια στον νικητή, τις "Πηλίου γεύσεις" για τη
χορηγική τους υποστήριξη στα T-Shirt που
δόθηκαν στους συμμετέχοντες, τις 4 Eποχές
για την υποστήριξη στην ομάδα Ηimeraki,
τη Δέσποινα Γεωργιάδου για το γραφιστικό
κομμάτι και τη σχεδίαση των επάθλων, την
Αναστασία Καρεκλά, φωτογράφο του αγώνα,
και την Alternative Dance & Fitness Studio,
σταθερό υποστηρικτή των δραστηριοτήτων της Himera Sailing School. Παράλειψη
θα ήταν, τέλος, να μην αναφερθούμε στην
Επιτροπή Αγώνων, αποτελούμενη από τους
Κώστα Κωσταντέλο, Μαρία Ντάμπου, Αίγλη
Διακόμη, Ελένη Κοσμά, Μαρία Λιάτζουρα και
Γιάννη Κλειτσινάρη, στους ΟΕΑ-ΝΑΒ για την
παροχή του φουσκωτού σκάφους στον κριτή
και στον ΙΟΒΑΘ, συνδιοργανωτή του αγώνα.
Η συνέχεια του NAMRC που προμηνύεται
άκρως συναρπαστική θα δοθεί στις 26-28
Οκτωβρίου στον Κόλπο του Θερμαϊκού
από τον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης και
στις 23-24 Νοεμβρίου στην Καβάλα από
την Aegeas Yachting.

Μείνετε συντονισμένοι για τα νέα της διοργάνωσης και ετοιμάστε βαλίτσες για την πιο πολλά
υποσχόμενη ιστιοπλοϊκή εμπειρία της χρονιάς!
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Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης

αγώνες τριγώνου

Spetses Classic Yacht Regatta
Η Ρεγκάτα κλασικών σκαφών άνοιξε πανιά για
9η χρονιά στις Σπέτσες
Διαφορετικές καιρικές συνθήκες,
ιστιοπλόους με ολυμπιακά, παγκόσμια και ευρωπαϊκά μετάλλια και
ιστιοπλόους που λατρεύουν την
ανοιχτή θάλασσα τους αγώνες και
τα κλασικά σκάφη, ανθρώπους που
πάτησαν για πρώτη φορά το πόδι
τους σε καραβοσανίδι, μοναδικής
κομψότητας σκάφη και προσκοπικά
λατίνια, ξύλινες κατασκευές ανυπολόγιστης αξίας και ταπεινά ψαροκάικα φτιαγμένα από καραβομαραγκούς που μεταλαμπαδεύουν την
τέχνη από γενιά σε γενιά. Όλα αυτά
και πολλά ακόμη είχε ο Διεθνής
Αγώνας Κλασσικών και Παραδοσιακών Σκαφών - Spetses
Classic Yacht Regatta 2019
(SCYR) που διεξήχθη από τις 27
έως τις 30 Ιουνίου με διοργανωτή τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος.
Στη θαλάσσια λωρίδα που χωρίζει τις Σπέτσες από τις ακτές της Πελοποννήσου, γνω-
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στή ως μπογάζι, στήθηκε ο αγωνιστικός στίβος, και κλασικά σκάφη, παραδοσιακά σκάφη,
παραδοσιακές και οικογενειακές λέμβοι και
dinghies πήραν μέρος στη διοργάνωση. Αυτή
τη χρονιά οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν να
πραγματοποιηθεί και αγωνιστικά ο γύρος του
νησιού με κλασικά σκάφη. «Όταν αγωνίζεσαι με αυτά τα σκάφη το λιγότερο που έχει
σημασία είναι τα αποτελέσματα. Πανέμορ-

φα σκάφη και ιδιαίτερα στην ιστιοπλοΐα.
Δεν είναι καθόλου εύκολα και απορώ με
τα παλαιά πληρώματα πως κατάφερναν να
παίρνουν μέρος σε δύσκολους αγώνες ή
σε πολυήμερα ταξίδια», τόνισε ο Γιάννης
Μιτάκης, κυβερνήτης του "Glaramara". Στο
σκάφος που κατασκευάστηκε στη μεταπολεμική Αγγλία, ανάμεσα στο πλήρωμά του ήταν
και οι 'χάλκινοι' Ολυμπιονίκες μας Τάκης Μά-

ντης - Παύλος Καγιαλής, ο παλαιός πρωταθλητής τριγώνου, με διακρίσεις στην ανοικτή
θάλασσα, Γιάννης Απειρανθίτης κ.α.
Για τρίτη χρονιά πρώτευσε στην κατηγορία
του (Conteporary Classic) ο "Αετός" του
Νίκου Σινούρη. Με τον έμπειρο ιστιοπλόο
ανοικτής θάλασσας Σίμο Καμπουρίδη στο
τιμόνι, ο "Αετός" πέταξε στην πρώτη θέση. «Ο
ανταγωνισμός στην κατηγορία μας ήταν μεγάλος και αυτή η πρωτιά μάς γεμίζει χαρά»,
υπογράμμισε ο κ. Καμπουρίδης. Πρωτιά πήρε
και άλλο ένα μέλος της οικογένειας Καμπου-

ρίδη, ο Παναγιώτης Καμπουρίδης, ο οποίος
αγωνίστηκε με το "Lizza" (κλασικά Β΄).
Την παράσταση έκλεψε και το σκάφος "Χρυσιής" με το αμιγώς γυναικείο πλήρωμα. Τιμονιέρο το σκάφος είχε τη 'χάλκινη' ολυμπιονίκη Σοφία Παπαδοπούλου και δίπλα της η καλή της
φίλη και συναθλήτρια στο σκάφος που έφερε
το χάλκινο μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Πεκίνου, η Βιργινία Κραβαριώτη.
Το "Χρυσιής" είχε το πλήρωμα με την πιο ωραία
εμφάνιση, σύμφωνα με την επιτροπή.

Στον ίδιο στίβο, όμως, υπήρχε και η μεγάλη
καπετάνισσα της ελληνικής αγωνιστικής ιστιοπλοΐας η Σοφία Μπεκατώρου. Μόνο που δε
βρισκόταν σε κάποιο παραδοσιακό σκαρί αλλά
σε ένα υπερσύγχρονο σκάφος, το φόρμουλα
της ολυμπιακής ιστιοπλοΐας, το "Nacra 17". Το
τελευταίας τεχνολογίας σκάφος δημιουργούσε
μία εντυπωσιακή αντίθεση με τα κλασικά και ο
θεατής μπορούσε να συγκρίνει και να δει την
εξέλιξη της ιστιοπλοΐας κατά τον τελευταίο αιώνα. Φυσικά η 'χρυσή' ολυμπιονίκης του 2004
και 'χάλκινη' του 2008 δεν έπαιρνε μέρος

Iστιοπλοϊκός Kόσμος 45

στον αγώνα. Μαζί με τον παρτενέρ της Μιχάλη
Πατενιώτη ταξίδεψαν το σκάφος από τον
Σαρωνικό στις Σπέτσες με στόχο να μυήσουν
τους θεατές στις ιδιαιτερότητες του σκάφους
με το οποίο θα διεκδικήσουν την πρόκριση για
τους Ολυμπιακούς του Τόκιο. Μάλιστα, όσοι
επιθυμούσαν είχαν την ευκαιρία να κάνουν
ιστιοπλοΐα δίπλα από τους δύο πρωταθλητές.
Πολυπληθής ήταν για ακόμα μία φορά η παρουσία των Ναυτοπροσκόπων, οι οποίοι με τις στολές τους και την αγάπη τους για το υγρό στοιχείο
έδωσαν το δικό τους στίγμα στους αγώνες.

Κλασικά Β’

3. ΑΛΣ, Π. Καραμικές – Δ. Φατσιάδης

1. Lizza, Σ. Παπαγιαννόπουλος
2. Navisa, Ν. Φ. Λυκιαρδόπουλος
3. Josephine, B. Lievsay

Παραδοσιακά Σκάφη 1’

Spirit Of Tradition
1. Baccara, N. Larrey
2. Sultana, R. Radway
3. Gulliver of Southampton, M. Binnie
Conteporary Classic
1. Aetos, Ν. Σινούρης
2. Isabella, T. Σοφικίτου
3. Stiletto, S. Yeates
Λατίνια Κατηγορία 1’
1. Νηριής, Ε. Δήμου
2. Φρόσω, Α. Βαμβακά
3. Χρυσοπηγή, Π. Χασάπης
Λατίνια Κατηγορία 2’

Τα α π ο τ ε λέ σ μ α τ α κα τ ά θ έ σ η ,
σκάφος, κυβερνήτης:
Κλασικά Α’
1. Larne, Α. Κέδρος
2. Cassiopeia, Ι. Καλλίας – K. Khevenhuller
3. Glaramara, Ι. Μιτάκης
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1. Μελισσάκι, Ε. Καφετζιδάκης
2. Τελευταίος, Α. Αραπάκης – Α. Κιρκής
3. Χελιδών, Α. Εξαδάκτυλος
Οικογενειακές Λέμβοι
1. Άγιος Γρηγόριος, Α. Μακρής
2. Schakel, N. Bakker

1. Βίκινγκ, Μ. Στασινόπουλος
2. Αίθρα, Δ. Φωκιανός
3. Αλκυόνη, Ι. Μαρκιανός Δανιόλος
Παραδοσιακά Σκάφη 2’
1. Στρατή, Σ. Ανδρεάδης
2. Άγιος Γεώργης, Π. / Α. Μαθιός
3. Αλκμήνη, Ν. Καρακώστας / Χ. Καρύδης

Κείμενο και φωτογραφίες: αρχείο ΠΟΙΑΘ

18ος αγώνας

Αρμενίζοντας για το παιδί
Το Σαββατοκύριακο 22 & 23
Ιουνίου πραγματοποιήθηκε ο 18ος
αγώνας "Αρμενίζοντας για το
παιδί" του Πανελλήνιου Ομίλου
Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης.
Ο αγώνας αυτός απευθύνεται σε πληρώματα δύο ατόμων (άνδρας & γυναίκα)
υποχρεωτικά και τα έσοδα διατίθενται για
τους σκοπούς του συλλόγου "Το Χαμόγελο του Παιδιού".
Δυστυχώς κι εφέτος η συμμετοχή ήταν πολύ
μικρή, με μόνο 8 σκάφη να καβατζάρουν τη
σημαδούρα στις Φλέβες το Σάββατο και να
ολοκληρώνουν τον αγώνα με την τριγωνική
διαδρομή της Κυριακής.
Η προσφορά όμως των συμμετεχόντων ήταν
πολύ μεγαλύτερη ώστε η δωρεά στον Εθελοντικό Οργανισμό για τα παιδιά "Το Χαμόγελο
Του Παιδιού" έφτασε τα 330 ευρώ, τα οποία
και κατετέθησαν στις 28/6 στον λογαριασμό
του εν λόγω Οργανισμού.
Ευχαριστούμε τους κυβερνήτες και πληρώματα που βοήθησαν κι εφέτος στην προσπάθειά
μας να χαρίζουμε χαμόγελο στα παιδιά που το
έχουν ανάγκη.
Την Τετάρτη 26/06/2019 πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα Αιγαίου του ΠΟΙΑΘ εκδήλωση
με την απονομή κυπέλλων στους νικητές του
18ου Αγώνα "Αρμενίζοντας για το παιδί".

ΙΟΝΙΑ.

Τα αποτελέσματα του αγώνα ήταν:

Κατηγορία PERFORMANCE

Κατηγορία SPORT

1. ΙΟΝΙΑ με κυβερνήτη την Κυριακή Δεληγιώργη και πλήρωμα τον Τζαννέτο
Κυριακίδη.

1. JULIANNA με κυβερνήτη τον Αλέξανδρο Μπεζεριάνο και πλήρωμα την Άννα
Χατζηγεωργίου.

2. AIOLIA με κυβερνήτη τον Σπύρο Παπαντωνίου και πλήρωμα την Άλκηστη
Παπαντωνίου.

2. NATASSA με κυβερνήτη την Αργυρώ
Χατζηβασιλείου και πλήρωμα τον Ιωάννη
Παπαθεοδώρου.

JULIANNA.
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Κείμενο: Ρούλα Γαλάνη
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης

αγώνες τριγώνου

10 Athens Trophy
o

Ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης και ο
Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος διοργάνωσαν τον ιστιοπλοϊκό αγώνα "10 o
ATHENS TROPHY 2019" τα Σαββατοκύριακα στις 4 και 5 Μαΐου
και στις 11 και 12 Μαΐου 2019.
Το Athens Trophy, που αποτελεί μέρος του
ATHENS SAILING CIRCUIT, μιας σειράς
αγώνων Όρτσα-Πρύμα που διεξάγονται από
ομίλους του Σαρωνικού σε όλη τη διάρκεια
του έτους και οργανώνονται από τη "ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ",
είναι ένας αγώνας σχεδιασμένος αποκλειστικά για αγωνιστικά σκάφη κατηγορίας
Performance που αγωνίζονται σε ιστιοδρομίες με διαδρομή όρτσα - πρύμα.
Για 10η συνεχή χρονιά, το ιστιοπλοϊκό αυτό
γεγονός που χαρακτηρίζεται από πολλές ιστι-
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οδρομίες αλλά και πλαισιώνεται από πολλές
εκδηλώσεις στη στεριά σε κάθε αγωνιστική
ημέρα , δείχνει ότι αντέχει στις δυσκολίες των
καιρών αφού διατηρεί το μεγάλο αγωνιστικό
ενδιαφέρον και τον έντονο συναγωνισμό.
Η φετινή διοργάνωση ήταν αφιερωμένη
στον Γιάννη Γιαπαλάκη, παλιό πρωταθλητή
που αφιέρωσε τη ζωή του στη θάλασσα και
την ιστιοπλοΐα. Το άνθρωπο που έκανε να
αγαπήσουν τη θάλασσα χιλιάδες άνθρωποι,
τον καπετάνιο με μοναδικά χαρίσματα που
ήταν και ίσως και ο ιστιοπλόος που είχε αγωνιστεί στα περισσότερα Ράλλυ Αιγαίου.
14 αγωνιστικά σκάφη συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση ανάμεσα τους και το Κυπριακό IronFX. Το Athens Trophy αποτέλεσε μια
πολύ καλή προπόνηση ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ORCi στην Κροατία στις
αρχές Ιούνιου, όπου συμμετείχαν με αξιώσεις
αρκετά αγωνιστικά σκάφη από τη χώρα μας.
Τα σκάφη χωρίστηκαν σε δύο υποκατηγορίες,

ώστε να ξεχωρίσουν τα μεγάλα αγωνιστικά
σκάφη από τα μικρότερα. Οι ιστιοδρομίες διεξήχθησαν στην περιοχή του Φαληρικού Όρμου.
Το Σάββατο 4 Μαΐου ήταν η πρώτη αγωνιστική ημέρα. Η εκκίνηση ήταν προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι, όμως ο καιρός από
το πρωί ήταν πολύ ασθενής, όπως έδειχναν
άλλωστε και τα μετεωρολογικά δελτία. Η
Επιτροπή Αγώνος κατάφερε τελικά, αργά το
απόγευμα, να ολοκληρώσει την 1η κούρσα
με φρέσκο νοτιοανατολικό, με την αποχή
όμως κάποιων σκαφών που δεν άντεξαν την
αναμονή στην άπνοια.
Αμέσως μετά ακολούθησε η απονομή της
ημέρας για τους πρώτους των δύο κατηγοριών στον μόλο του ΠΟΙΑΘ με φαγητό και ποτό.
Πρώτο σκάφος στην πρώτη κατηγορία ήταν το
EX OFFICIO με κυβερνήτη τον Γιώργο Πετροχειλο, ενώ στη δεύτερη κατηγορία πρώτο
ήταν το CODE ZERO - MASTIHA SHOP με
κυβερνήτη τον Μιχάλη Μπελεγρη, το οποίο
κέρδισε και το Overall της πρώτης ημέρας.

Η Κυριακή ήταν μια μέρα από τις σπάνιες σε
αγώνες Όρτσα-Πρύμα. Ο καιρός ήταν από το
πρωί σταθερός, νοτιοανατολικός με δυνατές
εντάσεις ανέμου πάνω από 20 κόμβους και
έντονο κυματισμό. Συνθήκες που διατηρηθήκαν και στις τρεις ιστιοδρομίες που διεξήχθησαν, κάνοντας τις ιστιοδρομίες πολύ απαιτητικές και εξαντλώντας στην κυριολεξία την
αντοχή των πληρωμάτων.
Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν αργά το μεσημέρι
και πάλι όλοι οι αγωνιζόμενοι μαζεύτηκαν στο
Μικρολίμανο που έγινε η απονομή στα πρώτα
σκάφη της ημέρας και ακολούθησε φαγητό και
ποτό στις εγκαταστάσεις του ΝΟΕ. Νικητές της
ημέρας το BULLET με κυβερνήτη τον Δ. Δεληγιάννη στην πρώτη κατηγορία, που κέρδισε
και τις τρείς ιστιοδρομίες της ημέρας και το
CODE ZERO - MASTIHA SHOP με κυβερνήτη
τον Μιχάλη Μπελεγρη στη δεύτερη κατηγορία.
Ο αγώνας του Athens Trophy που συνδιοργάνωσαν ο ΠΟΙΑΘ και ο ΝΟΕ, συνεχίστηκε και
το δεύτερο Σαββατοκύριακο, 11 και 12 Μαΐου

όπου διεξήχθησαν από τρείς ιστιοδρομίες ανά
ημέρα με πρωταγωνιστή το σκάφος BULLET
στην μεγάλη κατηγορία που δεν άφησε
περιθώρια στους αντιπάλους του να αμφισβητήσουν την υπεροχή του και το ANAX στη
μικρή κατηγορία που επίσης πρωταγωνίστησε
δυναμικά στη δεύτερη κατηγορία.

Αποτελέσματα:

Η τελική απονομή επάθλων στους νικητές
έγινε την Κυριακή το απόγευμα στον Ναυτικό
Ομιλο Ελλάδος με τα πληρώματα να απολαμβάνουν τη φιλοξενία και των δύο διοργανωτών
Ομίλων καθώς και να βιώνουν για πρώτη φορά
σε ελληνική διοργάνωση, μία μικρή συζήτηση
ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του αγώνα,
όπου αναλύθηκαν τεχνικές λεπτομέρειες και
έγινε μια γενικότερη αναφορά στους αγώνες
τριγώνου με σκάφη ανοικτής θαλάσσης.

6. Ventus, Μ.Κλουβάς

Τα πληρώματα μετά την απονομή έδωσαν ραντεβού για το 2020, ελπίζοντας σε περισσότερες συμμετοχές και μεγαλύτερο συναγωνισμό.

1. Bullet, Δ.Δεληγιάννης - Ν.Σινούρης
2. Ex Officio, Γ.Πετροχειλος
3. Black Jack, Μ.Χατζηκυριακάκης
4. Bana Bioletta 4, Γ.Συκάρης
5. Anax, Ν.Αναγνώστου
7. Apidalos Nafs - Intl. Maritime Services,
Π.Κούρκουλος
8. Aiolia, Σπ.Παπαντωνίου
9. Code Zero - Mastiha Shop,
Μ.Μπελέγρης
10. IronFX, Ν.Επιφανίου
11. iSail, Χρ.Καρύδης
12. Tile 3, Ν.Στεφανής
13. Erytos II - Cosmote,
Κ.Μάνθος - Σ.Τσάβαλος
14. Bana Bioletta 3, Ι.Συκάρης
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αγώνες τριγώνου
Κείμενα: Σπυριδούλα – Ίριδα Σπανέα
Φωτογραφίες: αρχείο

Χρυσοί στην Ευρώπη οι Πασχαλίδης - Παππάς
Η εμπειρία συναντήθηκε με το
νεανικό πάθος και το αποτέλεσμα
ήταν ένα χρυσό μετάλλιο.
Ο 52χρονος Ιορδάνης Πασχαλίδης άνοιξε
πανιά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Tornado με τον δεκαεξάχρονο Στέφανο
Παππά και ανέβηκαν στην πρώτη θέση του
βάθρου στη διοργάνωση που διεξήχθη στο
Ρίμινι της Ιταλίας. Στη διοργάνωση συμμετείχαν 24 σκάφη. 'Γαλανόλευκο' χρώμα είχε και
η τρίτη θέση του βάθρου. Χάλκινο μετάλλιο
κατέκτησαν οι Νίκος Μαύρος και Περικλής

Αϊδινίδης. Το ασημένιο πήγε στους Ελβετούς
Μ. και Ζ. Στάινερ.
Σε μία κατηγορία που δεν είναι, τα τελευταία
χρόνια, ολυμπιακή, ο Ιορδάνης Πασχαλίδης
μαζί με τον Κωνσταντίνο Τριγκώνη έχουν
φτιάξει τη δική τους σχολή στη Θεσσαλονίκη και, ήδη, έχουμε τα πρώτα δείγματα. «Ο
Στέφανος προέρχεται από την ομάδα των
αθλητών που τους μαθαίνουμε καταμαράν.
Ανταπεξήλθε περίφημα στις δυσκολίες του
αγώνα και, μάλιστα, καλύτερα από ότι περίμενα», δήλωσε ο αθλητής στον "Ιστιοπλοϊκό
Κόσμο". Ο Ιορδάνης Πασχαλίδης έχει απο-

Στη δεύτερη θέση της Ευρώπης
ο Γεώργιος Παπαδάκος
Η ελληνική νέα γενιά των Laser έδειξε για ακόμα
μία φορά ότι συγκαταλέγεται στις καλύτερες του
κόσμου. Ο Γεώργιος Παπαδάκος κατέκτησε το
ασημένιο μετάλλιο στο Όπεν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας 4.7 στο Ιέρ της Γαλλίας.
Στη διοργάνωση διεξήχθησαν 12 κούρσες και ο
πρωταθλητής μας κατετάγη δεύτερος με 99 β.π,
πίσω από τον Γιόγκεφ Αλκαλέι από το Ισραήλ
(75 β.π). Την τριάδα στο βάθρο συμπλήρωσε
ο Ισπανός Τζορντί Λάντο Ντουράν. Ο Γεώργιος
Παπαδάκος συγκαταλέγεται στα ταλαντούχα
παιδιά που αποτελούν το μέλλον της Ελλάδος
σε αυτή την κατηγορία, και, φυσικά, απαιτείται η
κατάλληλη στήριξη από τους ιθύνοντες ώστε να
μπορέσουν να εξελιχθούν.
Μακριά από την κορυφή έμειναν οι υπόλοιποι
αθλητές μας στην κατηγορία των αγοριών, οι
οποίοι βρέθηκαν εκτός πρώτης 20αδας. Στην
29η θέση κατετάγη ο Ιάσων Κεφαλλονίτης
(234 β.π), ο οποίος, όμως, είναι μικρότερος από
17 ετών και, ήδη, έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία.
Στην 35η θέση βρέθηκε ο Στράτος Σταματόπουλος (270 β.π), στην 54η ο Αλέξανδρος
Παπαδημητρίου (322 β.π), στην 56η ο Μανώ-
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λης Γιαβρίδης (328 β.π) και στην 65η ο Στάθης
Τσάμης (394 β.π).
Εκτός 100αδας πλασαρίστηκαν οι Κώστας
Παναγιωτίδης Κόλλιας (112ος 323 β.π),
Σωκράτης Τσελέπης (126ος377 β.π), Νίκος
Βαλμάς (130ος 400 β.π), Θανάσης Σταματίου
(133ος 471 β.π) και Νεοκλής Αλεξανδρής
(219ος 367 β.π).
Στα κορίτσια την καλύτερη θέση πήρε η Γεωργία
Γεωργοστάθη, η οποία κατετάγη 11η με 177
β.π, έπειτα από 12 κούρσες. Στη 16η θέση ήρθε
η Ροζέτ Μπαλίου (200 β.π), στην 32η η Γαλήνη
Καλαϊτζογλίδου (277 β.π), στην 42η η Μαρία
Μπούμπη (316 β.π), στην 46η η Βασιλική Βλαχάκη (337 β.π) και στην 50η Βιολέτα Αντωνοπούλου (370 β.π).
Εκτός 50αδας έμειναν οι Άννα Μαρία Μπουγιούρη (52η 377 β.π), Ελίζα Καραουλάνη (59η
431 β.π), Βαρβάρα Πόρτολου (62η 458 β.π),
Σοφία Αρβανιτογεώργου (66η 173 β.π) και
Κατερίνα Δρακοπούλου (68η 205 β.π).
Μία πρόωρη εκκίνηση στοίχησε στον Λεωνίδα Τσορτανίδη το μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό
Κύπελλο RSX, που διεξήχθη στο Μέντεμπλικ της Ολλανδίας. Σύμφωνα με τον ίδιο,
στην εκκίνηση βγήκε οριακά εκτός, ωστόσο
πριν ολοκληρωθεί το λεπτό που επιβάλλεται
ποινή βάση κανονισμών κατάφερε να ξαναμπεί στην κανονική του πορεία και να πάρει
εκκίνηση. Οι κριτές όμως τον ακύρωσαν
και του επέβαλλαν ποινή, με αποτέλεσμα να
ολοκληρώσει τη διοργάνωση στην τέταρτη
θέση της γενικής κατάταξης των RSX 8.5 με
57 β.π. (5, 3, 4, 2, 2, 3, 5, 1, 2, 1, 5, 2, 22).

φασίσει να ασχοληθεί και με την ολυμπιακή
κατηγορία Nacra 17. Θα προσπαθήσει να μπει
στο… παιχνίδι της ολυμπιακής πρόκρισης με
παρτενέρ μία νεαρή κοπέλα από τα 420.

Σε ανοδική ρότα οι

Μπεκατώρου - Πατενιώτης
Μπορεί να έχουν το σκάφος ελάχιστους
μήνες, όμως, οι Σοφία Μπεκατώρου – Μιχάλης Πατενιώτης έχουν αρχίσει να δείχνουν
ότι βρίσκονται πολύ κοντά στο να κάνουν το
όνειρό τους πραγματικότητα και να καταφέρουν να φέρουν στη χώρα μας την πρόκριση
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η απόφαση,
όμως, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας να μη τους διαπιστεύσουν για να εκπροσωπήσουν τη χώρα στο προολυμπιακό τεστ
της Ιαπωνίας τους αφήνει αρκετά πίσω σε ότι
αφορά την προετοιμασία για τη διεκδίκηση
της πρόκρισης.
Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Nacra 17,
στο Γέιμουθ της Βρετανίας, οι ιστιοπλόοι μας
μπήκαν στον "χρυσό" στόλο και πλασαρίστηκαν στην 28η θέση στα 56 πληρώματα με
259 β.π. (12, 14, 14, 17, 17, 9, (18), 17, 12,
17, 27, 24, 28, 17, 19, (UFD), 15.
Οι Μπεκατώρου – Πατενιώτης δεν θα πάρουν
μέρος στο προολυμπιακό τεστ καθώς δεν
τους διαπίστευσε η ΕΙΟ επειδή δεν πήραν
μέρος σε αγώνα πρόκρισης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μέχρι πρόσφατα το σκάφος των
δύο πρωταθλητών ήταν το μοναδικό Nacra
17 στην Ελλάδα οπότε εάν γινόταν πρόκριση
θα έτρεχε με αντίπαλο τον… εαυτό του.
Στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Μασσαλίας, ο Αντώνης Μπουγιούρης πλασαρίστηκε 6ος στα Λέιζερ Στάνταρντ (7
σκάφη), ο Βύρων Κοκκαλάνης ήρθε 7ος
στα RSX (29 σκάφη), οι Παπουτσόγλου –
Ορφανός 12οι στους 29, και οι Μπόζη –
Κλωναρίδου 13ες στα 29 πληρώματα.
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Σαρωτικός ο ΝΟ Θεσσαλονίκης στο

85 Πανελλήνιο πρωτάθλημα
ο

Με 30 μετάλλια συνολικά στις
αποσκευές του (11 χρυσά - 10
ασημένια - 9 χάλκινα) ο ΝΟ
Θεσσαλονίκης επιστρέφει στη
βάση του κατακτώντας για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του
πολυνίκη της Α΄Φάσης του 85ου
Πανελληνίου πρωταθλήματος
κωπηλασίας που ολοκληρώθηκε
με απόλυτη επιτυχία στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά
στις 5 Μαΐου.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατέκτησε τα
περισσότερα μετάλλια και κατά την τελευταία
μέρα των αγώνων που πραγματοποιήθηκαν οι τελικοί των ανδρών-γυναικών και ελ
βαρών και συγκεκριμένα 17 (6-5-5) έναντι
8 του ΝΟ Ιωαννίνων (5-1-2) και επίσης 8
του ΕΝΟΑ (4-3-1) που αν και παραμένει εδώ
και μήνες άστεγος και με πολλά προβλήματα

λόγω της μη ύπαρξης εγκαταστάσεων
ηταν ανταγωνιστικός και φέτος.
Και στο σύνολο οι δυο ομάδες που
κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις δεν
άλλαξαν αφού πίσω από τον ΝΟΘ ήταν
ο ΝΟΙ με 16 μετάλλια (8-2-6) ενώ την
τρίτη θέση στη γενική κατέκτησε ο ΟΕΑΝΑ Βόλου με 6 χρυσά, 6 ασημένια
και 4 χάλκινα.
Και στη βαθμολογία ο ΝΟΘ πήρε την
πρώτη θέση συγκεντρώνοντας 377.5
βαθμούς στη δεύτερη θέση ήταν ο ΝΟΙ
με 269,5 βαθμούς ενώ ο τρίτος ΟΕΑΝΑΒ συγκέντρωσε 202,5 βαθμούς.
Στο καθαρά αγωνιστικό στη μάχη των
οκτακώπων είχαμε ισοπαλία αφού των
ανδρών κέρδισε ο ΝΟ Ιωαννίνων και των
γυναικών ο ΝΟΘ. Στο σκιφ των γυναικών
η Κατερίνα Νικολαϊδου κέρδισε των 12ο
τίτλο της καριέρας της με τη φανέλα του ΝΟ
Κατερίνης ενώ η Αννέτα Κυρίδου έφτασε
στην κατάκτηση πέντε χρυσών μεταλλίων με
τη φανέλα του ΝΟΘ.
Οι 400 και πλέον αθλητές, οι προπονητές

τους και οι συνοδοί ανανέωσαν πλέον το
ραντεβού για τον ερχόμενο Ιούλιου και συγκεκριμένα στις 20 και 21 στα Γιάννενα εκεί
όπου θα διεξαχθεί η Β΄ Φάση του 85ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος για τις κατηγορίες
Παίδων-Κορασίδων η οποία θα αποτελέσει
και δοκιμαστικό αγώνα για το Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Κ23 που θα διεξαχθεί στην ίδια
πόλη στις 7-8 Σεπτεμβρίου.

Η Ηγουμενίτσα πρωταγωνίστρια στην Ανάπτυξη
Με τον Δ.Ν.Ο Ηγουμενίτσας να αναδεικνύεται πολυνίκης κατακτώντας πέντε μετάλλια
ολοκληρώθηκε στη Μυτιλήνη η 1η Πανελλήνια Συνάντηση Ανάπτυξης του 2019
ένας θεσμός που έφτασε στην 12η επιτυχημένη του χρονιά αναδεικνύοντας τα νέα
ταλέντα που πρωταγωνιστούν τα τελευταία
χρόνια στην ελληνική κωπηλασία.
Η ομάδα του ΔΝΟΗ στους 10 τελικούς του αγωνιστικού
προγράμματος κατέκτησε 2 χρυσά, 1 ασημένιο και 2 χάλκινα ενώ τη δεύτερη θέση του σχετικού πίνακα κατέλαβε
η ομάδα του ΝΟ Ιωαννίνων κατακτώντας 2 χρυσά κι ένα
ασημένιο ενώ 3ος ήταν ο ΟΦΘ με δύο χρυσά.
Τη σκυτάλη για τον 2ο αγώνα της Πανελλήνιας Συνάντησης Ανάπτυξης για το 2019 παίρνει το Μαυροχώρι
που θα φιλοξενήσει τα νέα ανερχόμενα αστέρια της
κωπηλασίας στις 31/8 και 1/9.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Τριπλός θρίαμβος για τα ελληνικά κουπιά

Tην καλύτερη συγκομιδή μεταλλίων των τελευταίων ετών σε
ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ΕφήβωνΝεανίδων πέτυχε η εθνική ομάδα
στο Έσσεν της Γερμανίας.
Τα ελληνικά πληρώματα κατέκτησαν τρία
μετάλλια εκ των οποίων δυο ασημένια κι
ένα χάλκινο ενώ είχαν ακόμα τρεις συμμετοχές σε τελικούς στη διοργάνωση, επιτυχίες
που αποτελούν ρεκόρ τετραετίας αφού από
το 2016 μέχρι σήμερα η Ελλάδα κατακτούσε
έως 2 μετάλλια στην αντίστοιχη διοργάνωση.
Το ασημένιο μετάλλιο κέρδισε η Μαρία
Κυρίδου στο σκιφ Νεανίδων που ήταν και
το πρώτο χρονολογικά στο Έσσεν. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που πέρυσι στη Γαλλία
είχε κατακτήσει το χρυσό στη δίκωπο με την
Μπούρμπου, τερμάτισε σε 7.45.25 πίσω από
Ουκρανή Σταβίνοβα που πήρε το χρυσό με
7.43.94 και μπροστά από τη Γερμανίδα Φέστερ που κατέκτησε το χάλκινο με 7.51.68.
Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου λίγο μετά ανέ-

βηκε και η τετράκωπος άνευ των Εφήβων. Οι
Λεωνίδας Παλαιοπάνος - Γιάννης Πεταλωτίδης - Δημήτρης Ζωγράφος - Θόδωρος
Λαπίκοφ τερμάτισαν σε 6.08.13 στον μεγάλο
τελικό και κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο
πίσω από τη Γερμανία (6.04.40) και μπροστά
από την Ιταλία (6.10.73)
Το τρίτο μετάλλιο για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Έσσεν ήρθε από το
διπλό σκιφ των Εφήβων και είναι χάλκινο.
Οι Δημήτρης Στασινός - Βασίλης Μπαρούτας πήραν την 3ηθέση στον μεγάλο
τελικό τερματίζοντας σε 6.27.22 χάνοντας το
ασημένιο στα τελευταία μέτρα από την Ιταλία
που τερμάτισε σε 6.23.71 ενώ μέχρι τα 1500
ήταν μαζί με τη Γερμανία που τελικά πήρε το
χρυσό με 6.22.59.
Στον αντίστοιχο τελικό των Νεανίδων οι
Ισμήνη Νόνη - Αθηνά Δίτσιου πήραν την 6η
θέση με 7.26.25 ενώ πρώτη ήταν η Λιθουανία (7.07.41), 2η Ιταλία (7.08.52) και 3η
Γερμανία (7.10.19)
Την 5η θέση στον μεγάλο τελικό της δικώπου
άνευ των Νεανίδων κατέλαβαν οι Ευαγγελία

Φράγκου - Αριάδνη Μήτση. Οι δυο Ελληνίδες τερμάτισαν σε 7.36.02 ενώ πρώτη ήταν
η βάρκα της Τσεχίας (7.18.58), δεύτερη της
Γερμανίας (7.21.44) και τρίτη αυτή της Ιταλίας
(7.25.33).
Την 6η θέση του τελικού της δικώπου άνευ
των Εφήβων κατέλαβαν οι Λεωνίδας Τζουμέζης - Γιώργος Μακρυγιάννης. Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε σε 6.56.90 ενώ
πρώτη ήταν η βάρκα της Γερμανίας (6.43.56)
δεύτερη αυτή της Δανίας (6.44.82) και τρίτη
της Ιταλίας (6.45.10).
Αναλυτικά τα μετάλλια από το
2 016 μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α
2019. Έσσεν Γερμανία
Δυο ασημένια, ένα χάλκινο
2018. Γκραβελίν Γαλλία
Ένα χρυσό
2017. Κρέφελντ Γερμανία
Δύο ασημένια
2016. Τρακάϊ Λιθουανία
Ένα χρυσό, ένα ασημένιο
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Μεγάλη ικανοποίηση από FISA και Οργανωτική επιτροπή
για την προετοιμασία του

Ευρωπαϊκού U23 στα Γιάννενα
Η Ελλάδα και τα Γιάννενα προετοιμάζουν ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αντάξιο της παράδοσης
που έχουν χτίσει στο παρελθόν.
Αυτό είναι το συμπέρασμα όλων
των εμπλεκομένων φορέων της
διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος U23 ανάμεσα
στους οποίους και εκπρόσωποι της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που θα
διεξαχθεί στην Παμβώτιδα λίμνη
στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου.
Έχοντας ξεκινήσει την τελευταία τους επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του κωπηλατοδρομίου
των Ιωαννίνων η τριμελής αντιπροσωπεία
της FISA καθώς και τα μέλη της Οργανωτικής
Επιτροπής παρουσία του δημάρχου Ιωαννιτών αλλά και του εκπροσώπου του ΠΕΑΚΙ
είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο των εργασιών και
την πεποίθησή τους ότι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα στεφθεί από απόλυτη επιτυχία.
Το πρόγραμμα προετοιμασίας για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων 'βαδίζει' κανονικά, όμως, καθώς έχουμε μπει πλέον στο
τελευταίο τρίμηνο πριν από τη διοργάνωση,
οι μηχανές πρέπει να πάνε στο φουλ για να
είναι όλα έτοιμα στην ώρα τους, υπογράμμισε
ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των
αγώνων και πρόεδρος της ΕΚΟΦΝΣ Γιάννης
Καρράς. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον υγρό
στίβο της λίμνης Παμβώτιδας, ο οποίος
τελεί υπό γενική ανακατασκευή και, όπως
ανέφερε, «θα εξασφαλίσει το μέλλον της
πόλης των Ιωαννίνων για κωπηλατικές
διοργανώσεις».
Όπως έκανε γνωστό, ήδη 18 ευρωπαϊκές
ομοσπονδίες έχουν κλείσει 550 κλίνες
στα ξενοδοχεία των Ιωαννίνων μέσω της
διοργάνωσης, άλλες τρεις ομοσπονδίες έχουν
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κλείσει μόνες τους διαμονή για τις αποστολές τους, ενώ υπάρχει και συνέχεια, αφού
αναμένονται δηλώσεις συμμετοχής κι αρκετών
άλλων χωρών όπως για παράδειγμα η Κύπρος.
Από την πλευρά της η γενική γραμματέας
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κωπηλασίας
Εύα Σάντος εξέφρασε τη χαρά της που η
διεθνής Κωπηλασία επιστρέφει στην Ελλάδα
για μία μεγάλη διοργάνωση 20 χρόνια μετά
το Κύπελλο Εθνών του 1998. Ευχαρίστησε
τον δήμαρχο Ιωαννίνων και την ΕΚΟΦΝΣ
για την προσπάθεια που καταβάλουν και την
υποστήριξή τους στην Οργανωτική Επιτροπή
των αγώνων τονίζοντας πως «θα είναι μία
εξαιρετική διοργάνωση σε μία εξαιρετική
και πολύ όμορφη τοποθεσία, η οποία θα
συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση του
αθλήματος στη χώρα μας αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη».

Η κ. Σάντος επισήμανε ότι, όπως προκύπτει
από τη συνεργασία με τα στελέχη της Οργανωτικής Επιτροπής που γνωρίζουν καλά το
αντικείμενο και την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του ΠΕΑΚΙ, το Πανευρωπαϊκό Νέων
«θα είναι μία πολύ επιτυχημένη διοργάνωση και όλοι οι αθλητές θα φύγουν από εδώ
ιδιαίτερα ευχαριστημένοι».
*Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο από την συνέντευξη Τύπου από αριστερά: Η πρόεδρος του
ΝΟΙ κ.Μάρθα Παλαιοπάνου, η γγ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της FISA Εύα Σάντος , ο
πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και της
ΕΚΟΦΝΣ Γιάννης Καρράς, ο δήμαρχος Ιωαννιτών Θωμάς Μπέγκας και η γγ της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΕΑΚΙ κ.Χαρά Δούκα.

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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S P O T S

Χρυσό στο Ευρωπαϊκό Tornado

Τον Ι.Κ. θα τον βρείτε στα εξής σηµεία
Magic Marine
Μεγάλου Αλεξάνδρου 8, Πειραιάς
Team 1
Ακτή Κουµουνδούρου, Μικρολίµανο

Ψηφιακή έκδοση: www.istioploikoskosmos.gr
Διμηνιαία Έκδοση

EX OFFICIO 4 ο στο Παγκόσμιο ORC
Δύο ασημένια και ένα χάλκινο
στο Ευρωπαϊκό κωπηλασίας

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
φωτογραφία εξωφύλλου:
Νίκος Αλευρομύτης (www.alen.gr)
"Το σκάφος Ex Officio με κυβερνήτη τον Γιώργο
Πετρόχειλο, 4ο στο Παγκόσμιο ORC 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,
Χρήστος Γαλάτης, Απόστολος Γεωργόπουλος,
Δημήτρης Χ. Τσελίκας, Γεωργία Χατζηγιαννάκη,
Μαρίνα Ψυχογιού, Σπυριδούλα – Ίριδα Σπανέα,
Δημήτρης Αλεβιζάκης, Βαγγέλης Καφετζιδάκης,
Άννα Αγραφιώτη, Himera Sailing,
Ρούλα Γαλάνη, Helmepa, Νίκος Γκομώλης
Φωτογραφίες
Νίκος Αλευρομύτης / © Alen, VMG,
Νίκος Πάντης, Νίκος Ζάγκας, Αναστασία Καρέκλα,
αρχείο Ράλλυ Αιγαίου, Sailing Energy / SYC,
Simon Jourdan / Winches Club, ΗΚΑ.
ESPOO, Μπατιστάτος Σπύρος. ICARUS Sports,
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

