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«Πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτήν την κατάσταση και οι άδειες ταχυπλόων 
να ισχύουν μέχρι ενός μεγέθους σκάφους και ορίου ιπποδύναμης μηχανής.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση του 

Ν.1940/91 για αύξηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας 
ώστε να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα...»

Έχουν περάσει 28 χρόνια από τότε που η Βουλή των Ελλήνων ψή-
φισε τον νόμο 1940/91 διά του οποίου εξουσιοδοτούσε τον υπουρ-
γό Ναυτιλίας να εκδώσει υπουργική απόφαση για τη «Λειτουργία 
σχολείων κυβερνητών σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης και 
έκδοση αδειών διακυβέρνησης αυτών» και παρά τις επανειλημμένες 
διακηρύξεις των αρμοδίων ακόμη και σε συνεντεύξεις Τύπου ότι επί-
κειται η έκδοση της εν λόγω υπουργικής απόφασης ουδέν έχει μέχρι 
σήμερα πραγματοποιηθεί. Αυτό έχει ως επακόλουθο, η χώρα μας, 
πρώτη ναυτιλιακή δύναμη του κόσμου, να στερείται επισήμου αδείας 
διακυβέρνησης σκάφους αναψυχής Ι.Χ. με αποτέλεσμα να μην δύναται 
να προσχωρήσει στη Resolution 40 του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών όπου έχουν συμπεριληφθεί οι περισσότερες χώρες του κό-
σμου και όλες σχεδόν της Ευρώπης ακόμη και αν δεν έχουν θάλασσα. 
Έτσι δεν δύναται να εκδίδει πιστοποιητικό ικανότητας διακυβέρ-
νησης το γνωστό διεθνώς International Competence Certificate 
(ICC) και να μην αναγνωρίζεται διεθνώς κανένα ελληνικό πτυχίο. 
Πέραν τούτου, με τον νόμο 2743/1999 προστίθεται στον αρχικό 
νόμο 1940/91 παράγραφος η οποία ορίζει ότι «Με απόφαση του 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζεται ημερομηνία μετά την 
παρέλευση της οποίας δεν είναι δυνατή η διακυβέρνηση ιδιωτικών 
πλοίων αναψυχής χωρίς την κατοχή σχετικής άδειας κυβερνήτη». 
Παρά και τη νέα νομοθετική ρύθμιση, ουδέν μέχρι σήμερον έχει πραγ-
ματοποιηθεί. Και αν μεν η ολιγωρία του ελληνικού κράτους περιορι-
ζόταν στα διαδικαστικά, δεν θα επρόκειτο περί καταστροφής. Πλην 
όμως η έλλειψη εκπαίδευσης στη διακυβέρνηση σκαφών παρουσιάζει 
μεγάλους κινδύνους για τους ναυτιλλομένους είτε άμεσα είτε έμμεσα. 
Και διά μεν τα ιστιοπλοϊκά σκάφη λόγω της φύσεως τους (μικρή 
ταχύτητα πλου, μικρή ιπποδύναμη, εναλλακτικό μέσο πρόωσης κλπ) 
αλλά και λόγω της εκπαίδευσης των ιστιοπλόων μέσω των σχολών 
των ναυτικών ομίλων απομειώνεται ο κίνδυνος ναυτικού ατυχήματος. 

Τι ισχύει όμως για τα μηχανοκίνητα σκάφη;

Είναι γνωστόν ότι για τη διακυβέρνηση μηχανοκίνητου σκάφους μέχρι 
24 μέτρα είναι αρκετή μια άδεια διακυβέρνησης ταχυπλόου σκάφους, 
που εκδίδεται από τα κατά τόπους λιμεναρχεία μέσω μιας κατά το πλεί-
στον τυπικής διαδικασίας και με χρήση εξεταστικού μέσου ενός μικρού 
ταχυπλόου σκάφους με ιπποδύναμη μηχανής το πολύ μέχρι 80-100 
ίππους. Είναι ποτέ δυνατόν να κριθεί επαρκής μια τέτοια διαδικασία 
που δίνει τη δυνατότητα να διακυβερνήσει ο κάτοχος σκάφος μέχρι 24 
μέτρα και με ιπποδύναμη μέχρι 2.000 ίππους; Αλλά πέραν την ελλει-
πούς τεχνικής εκπαίδευσης, υπάρχει και πλήρης άγνοια της ναυτικής 
συμπεριφοράς και ναυτικού πνεύματος αλληλεγγύης των ναυτιλλο-
μένων, που είναι απαραίτητο να διδαχθούν οι υποψήφιοι ώστε να 
εναρμονισθούν με τους κανόνες της ναυτικής κοινότητας, που είναι η 
αλληλεγγύη, η διευκόλυνση των συναδέλφων ναυτικών και η αρωγή 
σε καταστάσεις κινδύνου και ανάγκης. Αποτέλεσμα να μεταφέρεται 
στη θάλασσα το πνεύμα της στεριάς που διακατέχει τους οδηγούς Ι.Χ. 
που όχι μόνο δεν διευκολύνουν τους άλλους, αλλά συμπεριφέρονται 
εντελώς αντικοινωνικά. Έχουμε άπειρα παραδείγματα ανευθύνου 
συμπεριφοράς κυβερνητών μηχανοκίνητων σκαφών προς ιστιοπλοϊκά 
σκάφη, ακόμη και αν πρόκειται για σκαφάκια Optimist με παιδιά από 
6 έως 15 ετών. Επί πλέον, οφείλουν να γίνουν κατανοητοί και οι 
υπόλοιποι κανόνες της θάλασσας που διέπουν τους ναυτικούς. 
Δεν μπορείς να πλέεις σε νυκτερινή πλεύση με μεγάλη ταχύτητα 
και ιδιαίτερα πλησίον ακτών και να γίνεσαι υπαίτιος τραγικών 
συμβάντων. Πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτήν την κατάσταση και 
οι άδειες ταχυπλόων να ισχύουν μέχρι ενός μεγέθους σκάφους και 
ορίου ιπποδύναμης μηχανής. Το Υπουργείο Ναυτιλίας πρέπει να 
προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση του Ν.1940/91 για αύξηση της 
ασφάλειας της ναυσιπλοΐας ώστε να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα. 

editorial
του Ι. Μαραγκουδάκη / Πρόεδρου Δ.Σ

Μ ' Α Ν Ο Ι Χ Τ Α  Π Α Ν Ι Α
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απόψεις

του Δημήτρη Χ. Τσελίκα
Πάτρα, 12 Οκτωβρίου 2019

Ο ναυαγός

Ανταριασμένο το κύμα, σκάζει….
Στον βράχο, ο γλάρος σφιχτά κουρνιάζει,
κατατρεγμένος στον χαλασμό.

Το γκρίζο σύννεφο, βαρύ μολύβι,
στερηά και πέλαγο, στο μάτι κρύβει….
Καμμιά ελπίδα για γυρισμό.

Αφρός και άνεμος γίνανε ένα….

Βάρκα ξυλάρμενη, πανιά σκισμένα….
Και το λιμάνι, αλαργινό.

Σπάζει το δοιάκι, σκαρί πλημμύρα….
Θάμπος στα μάτια, στο στόμα αλμύρα.
Στερνό σου βλέμμα, στον Ουρανό.

Έξω, στ’ αγνάντιο – άλλο ναυάγιο – 
σπαράζει η Μάνα. κερί στον Άγιο.

Τον γλυτωμό σου παρακαλά.

Θάρρεψε Ναύτη! μην σε κιοτέψει.
Πάλαιψε μόνος και θα ’μερέψει.

Μακράν ο Άγιος, για να σε στέρξει 
κι’ ο Ουρανός σου, πολύ ψηλά.

Έχει περάσει σχεδόν ένας ολόκληρος χρόνος από τότε που αρκετοί ιστιοπλόοι, επαγγελμα-

τίες και μη του χώρου, ξεκινήσαμε να συναντιόμαστε στον φιλόξενο χώρο του ΠΟΙΑΘ.  

Όπως γινόταν και παλιά, η συνήθεια να συναντιούνται φίλοι της θάλασσας στον χώρο ενός 

yacht club όπως ο ΠΟΙΑΘ, οδήγησε να εκφράσουμε τις 'ανησυχίες' μας σχετικά με τον 

αγωνιστικό στόλο στην Ελλάδα αλλά και τις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις σε νέα design και 

αντίστοιχους αγώνες που αυτά τα σκάφη βρίσκονται στο στοιχείο τους. 

Χάρις στην προσπάθεια ορισμένων που κατέβαλλαν προσωπικό χρόνο και χρήματα, έγι-
ναν βήματα στην αναζήτηση και αξιολόγηση ενός νέου σκάφους κατάλληλου για τα 
ελληνικά νερά, από το Σαρωνικό ως το Αιγαίο, για παράκτιους ή υπεράκτιους αγώνες, 

που, αν το 'πίστευαν' αρκετοί ιδιοκτήτες, θα αποτελούσε μία νέα κλάση στην Ελληνική 
ιστιοπλοϊκή σκηνή. Το κέρδος θα ήταν να ξαναδούμε αρκετά όμοια σκάφη να μετέχουν 

στους αγώνες μας, συναγωνιζόμενα μεταξύ τους boat to boat, αλλά και με handicap με τα 

άλλα σκάφη.

Αρχικά εξετάσαμε την προοπτική να σχεδιαστεί από ελληνικά μυαλά και να ναυπηγηθεί στη 

χώρα μας κάποιο σκάφος. Μετά από επισκέψεις, συζητήσεις και αναλύσεις, δυστυχώς είδα-

με ότι αυτό δεν είναι εφικτό στην παρούσα φάση. Εξετάσαμε ακόμα και την εναλλακτική να 

αγοράσουμε έτοιμα σχέδια από κάποιο μεγάλο σχεδιαστικό γραφείο για να ναυπηγήσουμε 

το σκάφος εδώ ή και στο εξωτερικό. Ήρθαμε σε επαφή με όλους τους γνωστούς σχεδια-

στές, από τον Bruce Farr και τον Juan Kouyoumdjian, μέχρι τον Mark Mills κ.α.

Όσο όμως διερευνούσαμε αυτές τις δυνατότητες, η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και 
η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισαν να εισάγουν μία νέα κλάση offshore με 
σκάφη κατηγορίας Α (ocean going) γύρω στα 30 πόδια.

Έτσι, αποφασίσαμε να στραφούμε προς τα εκεί. Εξετάσαμε πολλά σκάφη της αγοράς, όπως 

το L30, το IC 37, το FarEast 37 και FarEast 33, το Neo 350, το Xtreme 32, το J99, ακόμα 

και τα Elan E4, το Italia 10.98 και τα Pogo. Ωστόσο, αυτά που ξεχώρισαν ήταν το SunFast 
3300, το JPK 1030 και το Dehler 30 OD. Πήγαμε, τα είδαμε, τα δοκιμάσαμε και μείναμε 

έκπληκτοι. Δύσκολα πείθεται κανείς πως ένα σκάφος γύρω στα 30 πόδια μπορεί με ελάχι-

στο πλήρωμα να ταξιδεύει στις πιο δύσκολες συνθήκες ανοικτής θαλάσσης με ταχύτητα και 

κυρίως με ασφάλεια.

Και κάπως έτσι μπήκαν οι πρώτες παραγγελίες για το Dehler 30 OD το οποίο θα δού-
με μάλιστα στο Ναυτικό Σαλόνι της Αθήνας στα τέλη Νοεμβρίου.

Περιττό να αναφέρω πως όλα αυτά τα σκάφη είναι εντυπωσιακά, όχι μόνο σε εμφάνιση 

αλλά και σε επιδόσεις. Ποιο είναι το καλύτερο; Αυτό θα το κρίνει ο καθένας. Όμως αυτό που 

σίγουρα μπορώ να πω είναι πως ο γερασμένος πια ελληνικός στόλος θα δεχτεί μία μικρή 

δόση από το μέλλον της αγωνιστικής ιστιοπλοΐας!

του Μάνου Ρούδα

*Ο Μάνος Ρούδας γεννήθηκε 
στον Πειραιά και είναι αριστούχος 

μηχανικός του Πολυτεχνείου της 
Ουαλίας. Κατέχει τίτλο ΜΒΑ από 

το Southern New Hampshire 
University των ΗΠΑ. Έχει εργαστεί 

ως σύμβουλος επιχειρήσεων 
και επενδύσεων και ως γενικός 

διευθυντής στο χώρο της ναυτιλίας 
και του yachting. Ασχολείται ενεργά 

με την ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης 
από το 1996 μέχρι σήμερα, ως 

αθλητής και επαγγελματίας. Είναι 
κάτοχος διπλώματος προπονητή 

ιστιοπλοΐας και του διεθνούς 
διπλώματος Yachtmaster του RYA.

Το Project GOD – 
Greek One Design

διόρθωση Στο τεύχος Ι.Κ. 143 στη σελίδα 6 το 
ποίημα του Δημήτρη Χ. Τσελίκα δημο-
σιεύθηκε με λάθος τίτλο. Ο σωστός 
τίτλος είναι "Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ".
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Ψάχνοντας στη μνήμη μου για να βρω γεγονότα, τα οποία να δικαιολογούν τον τίτλο, θυμά-
μαι μια διαδρομή στην Κύπρο, μεταξύ Λεμεσού και Λάρνακας. Βρισκόμουν εκεί για να 

περάσω λίγο χρόνο κοντά σ έναν φίλο αδερφικό, με τον οποίο είχαμε περάσει μαζί αρκετά 

από πλέον ενδιαφέροντα χρόνια της ζωής μας, όπως είναι τα φοιτητικά και μετα-φοιτητικά. 

Τον χαρακτήρα του φίλου μου τον ήξερα πολύ καλά και τον γνώριζα σαν έναν έντιμο, δίκαιο 

και συνειδητοποιημένο πολίτη. Συχνά, εγώ ο άπραγος χωρικός, με την καλή πρόθεση, αλλά 

και την περισσότερη άγνοια των κανόνων συμπεριφοράς του κοινωνικού όντος, εισέπραττα 

τη δίκαιη και με αγάπη κριτική του, για πολλές από τις πράξεις και τις απόψεις μου.

Εκεί λοιπόν, ανάμεσα Λεμεσού και Λάρνακας, συνέβη κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ, γιατί 
μου δίδαξε τη δίκαιη θέση και την ευθύνη μου στην κοινωνία. Ήταν Κυριακή και στην 

Κύπρο απαγορευόταν η κυκλοφορία των φορτηγών αυτοκινήτων, όταν σε κάποιο σημείο 

μας προσπέρασε ένα φορτηγό, ο φίλος μου, χωρίς καθυστέρηση και δισταγμό, σταμάτησε 

στην άκρη του δρόμου και τηλεφώνησε στην Τροχαία. Εγώ αιφνιδιάστηκα και αντέδρασα, 

εκείνος όμως με συνέτισε, λέγοντάς μου, ότι, αφού συμφωνούσε με το μέτρο απαγόρευσης 

της κυκλοφορίας των φορτηγών τις Κυριακές, εκείνη τη στιγμή σ εκείνο το μέρος, όπου δεν 

υπήρχε άλλος να ελέγξει τον παραβάτη, αυτός αισθανόταν υποχρέωση να το κάνει! Συναι-

σθηματικά αντέδρασα και λογικά συμφώνησα και σκέφτηκα, αφού εμείς δεν επιτρέπουμε 

στους εαυτούς μας να παραβαίνουμε, γιατί πρέπει να ανεχόμαστε άλλους να το κάνουν; 

Διαβάζοντας τα στιγμιότυπα από το φετινό Ράλλυ Αιγαίου, εντυπωσιάστηκα από τη συμπε-

ριφορά των οργανωτών και των συμμετεχόντων, απέναντι στη θάλασσα, η οποία κινδυνεύει 

και την οποία αγαπάμε. Οι διοργανωτές μοίρασαν στα σκάφη βιοδιασπώμενα και λιπασματο-

ποιήσιμα προϊόντα εστίασης, φιλικά προς το περιβάλλον, που χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις 

εκδηλώσεις της διοργάνωσης, ενώ τα πληρώματα, μαζί με την απόλαυση του αγώνα, καθά-

ρισαν από τα σκουπίδια, όσες παραλίες μπόρεσαν! Οι άνθρωποι αυτοί, δηλ. τα πληρώματα, 

καθαρίζοντας τα σκουπίδια και βλέποντας πίσω τους μια καθαρή ακτή, θα δυσκολευτούν να 

πετάξουν τα δικά τους σκουπίδια στη θάλασσα, αλλά και θα αποκτήσουν το θάρρος να ελέγ-

ξουν άλλους που το κάνουν, έτσι δημιουργείται η 'συνείδηση'! Η θάλασσα και το περιβάλλον 

γενικά, έχουν επιβαρυνθεί πολύ από την ανθρώπινη αδιαφορία και αμέλεια, ώστε δεν 

επιτρέπεται άλλο, ούτε ανοχή, ούτε άλλοθι. Δεν θα φροντίσουν τη ζωή μας άλλοι, όποιοι 
κι αν είναι και όση ευθύνη και αν έχουν, όταν εμείς οι ίδιοι αδιαφορούμε γι’ αυτή.  
Ο αστυνόμος και ο πολιτικός, δεν θα κάνουν για εμάς, εκείνο για το οποίο εμείς αδιαφο-

ρούμε, αλλά ούτε εμείς είναι λογικό να τους ελέγχουμε για τις παραλήψεις των έναντι των 

παραβατών, όταν παραβάτες είμαστε εμείς. Η κοινωνική συνείδηση χτίζεται λιθάρι το λιθάρι, 

όχι με κοσμογονικά και βίαια γεγονότα, αφού τότε είναι πολύ αργά για να μας είναι χρήσιμη. 

Το «ο συ μισείς, ετέρω μη ποιήσης» πρέπει να είναι η ουσία του κοινωνικώς ζην και εμείς 

πρέπει να αποφεύγουμε να κάνουμε εκείνο που δεν πρέπει! Ας συνειδητοποιήσουμε, ότι η 

παραβατικότητα μας απέναντι στη ζωή και στη φύση, έχει εκτιναχθεί σε επικίνδυνο ύψος, 

ίσως γιατί παραφορτώσαμε τους εαυτούς μας με υποχρεώσεις, στις οποίες δεν μπορούμε 

να ανταποκριθούμε και τρέχουμε, τρέχουμε και δεν φτάνουμε, γι’ αυτό σε όλες τις κινήσεις 

μας βάζουμε μπροστά το fast! Fast-food, fast-truck, fast-live, fast-love, fast, fast, fast! Όμως 

πρέπει να καταλάβουμε, ότι, αν θέλουμε να έχουν κάποια χαρά στη ζωή, αυτή χάνεται ανά-

μεσα σε τόσα fast! Επανέρχομαι στη θάλασσα και στα προβλήματά της, που είναι και δικά 

μου (δικά μας). Η θάλασσα υποφέρει από τη μόλυνση και τη ρύπανση, η οποία ρύπανση συ-

νήθως μετατρέπεται σε μόλυνση, με αποτέλεσμα να νεκρώνει, να χάνεται η ζωή της. Γι’ αυτή 

την καταστροφή, γιατί περί σοβαρής καταστροφής πρόκειται, τι διαμαρτυρίες ακούγονται; 

Διαμαρτυρίες μεγαλόστομες, δηλ. ανέξοδες και αναποτελεσματικές, όπως: «Ο βυθός και οι 

παραλίες είναι γεμάτες σκουπίδια»! Σωστά, αλλά οι διαμαρτυρόμενοι, δεν θα ήταν καλύτερο 

να μάζευαν και κανένα σκουπίδι από τον βυθό και την παραλία, ώστε και τη θάλασσα να 

βοηθήσουν και τη συνείδησή τους να ησυχάσουν; Για να σκεφτούμε ποια θα ήταν η κατά-

σταση, αν ο καθένας που λιάζεται και κολυμπάει, μάζευε κάθε φορά λίγα πλαστικά απόβλητα 

και μαζί με τα δικά του, γέμιζε μια σακουλίτσα! Η θάλασσα έχει ανάγκη πρώτα-πρώτα από 

τη δική μας αγάπη και ύστερα από την αγάπη των άλλων! Ο κάθε ένας από εμάς, ας κάνει 
εκείνο το λίγο που του αναλογεί, κι ας αποκτήσουμε ατομική και κοινωνική συνείδη-
ση, είναι ανάγκη. 

Οι υπεύθυνοι 
ελέγχουν και 

εκτιμούν, οι 
ανεύθυνοι 

ανέχονται και 
κατηγορούν

του Απόστολου Γεωργόπουλου
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480πΧ. Οι Πέρσες απειλούν σοβαρά την Αθήνα. Ο χρησμός της Πυθίας εναποθέτει την 
σωτηρία της Αθήνας στα "ξύλινα τείχη". Ερμηνεύοντάς τον, αρκετοί προτείνουν να χτι-
στούν ξύλινα τείχη γύρω απο την Ακρόπολη, ο στρατηγός Θεμιστοκλής όμως ερμηνεύει τον 
χρησμό μεταφράζοντας τα "ξύλινα τείχη" ως πλοία και καταφέρνοντας τελικά το ακατόρθωτο: 
να νικήσει με λίγες τριήρεις τον αναρίθμητο Περσικό στόλο, δυσανάλογα μεγαλύτερο του 
Ελληνικού, στα στενά της Σαλαμίνας.

Αυτό που μας διδάσκει η παραπάνω ιστορία που λίγο απασχολεί αν είναι αληθεια ή μύθος, 
είναι δύο βασικά συμπεράσματα σχετικά με τη φύση της θάλασσας και των σκαφών 
της: απο τη μία την ικανότητα να σώζουν – σώματα, ψυχές και συνειδήσεις – και από την 
άλλη – και συνεπακόλουθα ίσως – τη θεική υπόστασή τους. Ως κατεξοχήν ναυτικός λαός 
τα "ξύλινα τείχη" αποτελούν την προέκταση του εαυτού μας παραταγμένα παντού γύρω μας 
έτοιμα πάντα να αναλάβουν την αποστολή τους. 

Ας μην ξεχνάμε από την άλλη πως την ικανότητα της διακυβέρνησής τους την έχουμε βαθιά 
ριζωμένη μέσα μας, κληρονομιά κάποιου άλλου Θεμιστοκλή, πραγματικότητα που κάνει 
την απάντηση στην ερώτηση «πόσο είναι εύκολο να κυβερνήσει κανείς ένα σκάφος» να 
είναι σχετικά απλή: ως κατεξοχήν ναυτικός λαός θα έπρεπε να πλέουμε στη θάλασσα όπως 
περπατάμε στη στεριά, βάζοντας στην καθημερινότητά μας τις πλεύσεις πάνω στη θάλασσα 
και κερδίζοντας διπλά: απο τη μία την σωτηρία μας και από την άλλη την επιβεβαίωση πως 
κρύβουμε πάντα μέσα μας έναν μικρό θεό. Αυτόν που με τα "ξύλινα τείχη" του περπατά – ή 
πλέει – στην επιφάνεια της θάλασσας, ισορροπώντας και εξημερώνοντας κάθε προσωπική 
του καταιγίδα.

Αυτή τη θεϊκή υπόσταση χρειάζεται συχνά να προσφωνούμε, αυτή που με τα σκάφη, τα 
"ξύλινα τείχη" του Θεμιστοκλή καταφέρνει κανείς μικρά θαύματα. Ξεκινώντας από την 
ιστορία που κουβαλάνε στα αμπάρια τους μέχρι την ιστορία που εμείς γράφουμε μαζί τους. 
Αλλά συνάμα είναι τα τείχη που πρέπει να κατεδαφίσουμε μέσα μας απέναντι σε αυτό που 
ονομάζεται γνώση, ψυχή, τόλμη και φυσικά ικανότητα να ερμηνεύει κανείς όχι χρησμούς 
αλλά συγκυρίες. Να μετρά τις δυνάμεις του και να παίρνει αποφάσεις, όχι σαλιώνοντας το 
δάχτυλο ή κυνηγώντας ανεμόμυλους αλλά με μεθοδικότητα, μελέτη, σεβασμό και εμπιστο-
σύνη. Στη γνώση, στη φύση, στον άνθρωπο.

Την επόμενη φορά λοιπόν που θα αναρωτηθείς αντικρίζοντας ένα σκάφος αν είναι εύκολο 
να κυβερνηθεί, είναι καλό να θυμάσαι πως το μόνο που χρειάζεται είναι ένας χρησμός και 
ένας έξυπνος μεταφραστής. Ας τον πούμε καπετάνιο. Κι ας είσαι εσύ.

της Γεωργίας Χατζηγιαννάκη

Ψυχολόγος - Παιδαγωγός

Πόσο εύκολα 
κυβερνάς τα 

"ξύλινα τείχη";

ACHILLEOS 8 & LABROU KATSONI STR., 17674 KALLITHEA, ATHENS, GREECE 

TEL: + 30 (2130) 174 500  FAX: +30 (2130) 174 800 

Email: mail@marantankers.gr 

Efficient Ship Management... 

...in Harmony with Nature! 

Φωτογραφία: Πάνος Δημητρακόπουλος,   
4th S.T.C. 2019 / ΠΟΙΑΘ
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ενημερωτικά

Ημερίδα Διατροφή-Άσκηση-Διέξοδος στο Ζάππειο
Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου εντός του Ζαππείου 
Μεγάρου πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία 
επιστημονική εκδήλωση με θέμα "Διατροφή-
Άσκηση-Διέξοδος", από την επιστημονική επιτροπή 
προώθησης της κρητικής διατροφής, όπου παρουσιά-
στηκαν οι ευεργετικές επιδράσεις της εν λόγω δια-
τροφής στην υγεία και την οικονομία με την ανάπτυξη 
του εναλλακτικού τουρισμού.

Ομιλητές ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Διαιτολόγων Ελλάδος κ. 
Κανελλάκης Σπυρίδων, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κρητών Επι-
στημόνων – αγγειοχειρουργός κ. Φασουλάκης Μύρων, η ασημένια 
ολυμπιονίκης στο άλμα εις ύψος κ. Μπακογιάνη Νίκη, η ολυμπιονίκης 
Κολύμβησης κ. Νιαγκουάρα Νέρυ, η κλινική διαιτολόγος-διατροφο-
λόγος κ. Μπουλούμπαση Μαργαρίτα και ο πρόεδρος της Φοιτητικής 
Ένωσης Κρητών Αττικής κ. Τζιράκης Παναγιώτης.

Παρενέβη από το Δ.Σ. του ΠΟΙΑΘ, ο ιστιοπλόος Μάνος Ρούδας με 
θέμα τη διατροφή στην ανοικτή θάλασσα.

Τους συμμετέχοντες, από τον επιστημονικό, αθλητικό και πολιτικό 
χώρο, υποδέχτηκε η πρόεδρος της επιτροπής κυρία Δασκαλάκη Υρώ.

Εκπρόσωποι του Παναγιοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος, της Διοίκησης Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής, του 
Διοικητού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, της Ένωσης Διαιτολόγων Ελ-
λάδος και πολλών φορέων, απηύθυναν χαιρετισμό και μίλησαν θερμά 
για το έργο που επιτελείται από την εξαιρετική επιτροπή που έχει 
διοργανώσει επιστημονικές εκδηλώσεις σε πρεσβείες της Ευρώπης, 
σε Αρχηγεία Ενόπλων Δυνάμεων και το κορυφαίο Πανεπιστήμιο των 
ΗΠΑ, Χάρβαρντ.

Tην έναρξη έκανε ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος ΙΣΑ κ. 
Πατούλης, σε μια κατάμεστη αίθουσα.

Τιμήθηκαν για την κοινωφελή τους δράση η Γ. Γραμματέας του Συλλό-
γου Ελλήνων Ολυμπιονικών κ. Ζυγούρη Σταυρούλα - ολυμπιονίκης 
Πάλης καθώς και η ιατρός κ. Μελιάδου Ελένη από το Ιατρείο Κοινω-
νικής Αποστολής του ΙΣΑ και της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ακολούθησε δεξίωση για όλους τους παρευρισκόμενους.

Η εκδήλωση ετέθη υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, της 
Ένωσης Διαιτολόγων Ελλάδος, του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, 
της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας, του Συνδέσμου Κρητών 
Επιστημόνων και της Φοιτητικής Ένωσης Κρητών Αττικής.

Υποστηρικτές της εκδήλωσης ήταν Περιφέρεια Κρήτης, η ΑΝΕΚ, ο 
όμιλος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Γιαννούλη, το νερό Samaria, το 
Ι.ΚΤΕΟ Βόλου – Κυκλάδων και η εταιρεία Μεγαλακάκης.

IOPTIMIST TRAINING CLINIC - Συνεργασία  
Dragan Gasic με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών

Ο καταξιωμένος προπονητής ιστιοπλοΐας 
Dragan Gasic σε συνεργασία με τον Ιστιοπλο-
ϊκό Όμιλο Πατρών διοργανώνουν ioptimist 
training clinic για αθλητές optimist (7-15 
ετών) στις 20, 21, 22, 23 Δεκεμβρίου. 

Ο Dragan Gasic είναι επαγγελματίας προπο-
νητής από το 1987. Δίδαξε επί πέντε χρόνια 
στο Koper, ως προπονητής ομάδας καθώς και 
για τη γιουγκοσλαβική Ομοσπονδία, κυρίως 
σε optimist. Οι αθλητές της ομάδας του τακτι-
κά αναδεικνύονταν νικητές σε εθνικό καθώς 
και διεθνές επίπεδο. Το 1992 ξεκίνησε να 
προπονεί στην Trieste (Italy) και στην Izola 
(Slovenia). Από το 2001 εργάζεται ως προπο-
νητής στην Societa velica Barcola Grignano 
in Trieste. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών 
δίδαξε ως προπονητής σε αντίστοιχα clinics 
της κατηγορίας optimist και σε χώρες όπως 

Ιταλία ,Σουηδία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Ισπανία, 
Αζερμπαιτζάν και Ομάν. Στην Ιταλία ολοκλή-
ρωσε όλες τις τυπικές προϋποθέσεις ενός 
προπονητή και στην ουσία πια κατατάσσεται 
ως προπονητής τρίτου επιπέδου στην ιταλική 
Ομοσπονδία ιστιοπλοΐας με ειδίκευση στα 
Optimist, 420 και 470 class. Κατέχει τη θέση 
του πρώτου προπονητή στη Societa velica 
BarcolaGrignano in Trieste Italy. 

Τα βασικά επιτεύγματα των ιστιοπλόων του:

• 2 World champion Optimist Class

• 1 World Optimist femmale champion 
Optimist Class

• 1 time European champion Optimist Class

• 2 time European femmale champion 
Optimist Class

• 2 time Italian National champion Optimist 
Class

• 9 time Italian femmale National champion 
Optimist Class

• 1 time World Champion 420 class

• 1 time World femmale 420 class

• 1 time Junior World Champion 470 class

Υπάρχουν επιπλέον πολλές δεύτερες και τρί-
τες θέσεις των αθλητών του σε διεθνείς και 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ τέλος εργά-
ζεται στην Olympic sails, στο τμήμα έλεγχου 
και βελτίωσης των πανιών optimist.

Μαζί με τον Dragan έρχονται και τέσσε-
ρις αθλητές-τριες του από την Ιταλία (μια 
αθλήτρια κάτοχος του περσινού Ευρωπαϊκού 
optimist). Καλή αντάμωση στην Πάτρα.
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1995-2019: Σε 24 χρόνια δράσης "Το Χαμόγελο του Παιδιού" 
υποστήριξε ολιστικά και εξατομικευμένα 245.466 παιδιά και 
τις οικογένειές τους στον τομέα της υγείας και περισσότερα από 
1.500.000 στο σύνολο των δράσεών του

Όπως είναι γνωστόν ο Π.Ο.Ι.Α.Θ. 
στηρίζει "Το Χαμόγελο του Παι-
διού" μέσα από τον ετήσιο ιστιο-
πλοϊκό αγώνα "Αρμενίζοντας για 
το παιδί", ο οποίος από το 2011 
διαθέτει τα έσοδα του αγώνα για 
τους σκοπούς του Συλλόγου.

"Το Χαμόγελο του Παιδιού" γιόρτασε τα 24 
χρόνια δράσης του στον τομέα της υγείας 
σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο 
Ζάππειο Μέγαρο την Τρίτη 1η Οκτωβρίου, 
παρουσία της Α.Ε. προέδρου της Δημοκρατίας 
κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο υφυπουργός Υγεί-
ας, κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, ως εκπρόσωπος 
της ελληνικής κυβέρνησης, ο Γ.Γ της Προεδρίας 
της Δημοκρατίας, τ. πρέσβης Γεώργιος Γεννη-
ματάς, ο διοικητής των Νοσοκομείων Αγία Σοφία 
& Αγλαΐα Κυριακού, κ. Εμμανουήλ Παπασάββας, 
ο διοικητής του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, 
κ. Ευάγγελος Τριγώνης, η αναπληρώτρια διοι-
κήτρια του Νοσοκομείου Αγία Σοφία, κα. Άννα 
Ζωηρού. Το 'παρών' έδωσαν θεσμικοί φορείς, 
υποστηρικτές, φίλοι, εργαζόμενοι κι εθελοντές 
του οργανισμού. Τον συντονισμό της εκδήλωσης 
είχε η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου. 

Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, κος Προκόπης Παυλόπουλος, 
τονίζοντας: «Πριν από 24 χρόνια έφευγε μια 
παιδική ζωή, η ζωή του Ανδρέα, και στη θέση 
της άνθισε ένα χαμόγελο, "Το Χαμόγελο του 
Παιδιού". Ένα χαμόγελο που μεταδόθηκε σε 
πολλές χιλιάδες παιδιά, το οποίο έχει πάρει 
εντυπωσιακές διαστάσεις για τα δεδομένα του 
τόπου μας, και όχι μόνο», ενώ συμπλήρωσε: 
«Σήμερα καταλαβαίνουμε πόσο πολύτιμο είναι 
αυτό το χαμόγελο. Αυτό που κάνει "Το Χαμό-
γελο του Παιδιού" είναι ένα παράδειγμα για 
όλους. Πολλώ δε μάλλον όταν καθένας γνωρί-
ζει πόσο σημαντικό είναι για την κοινωνία μας 
να υπάρχουν, ενωμένες μεταξύ τους, δυνάμεις 

ανιδιοτελούς προσφοράς». 

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο υφυπουργός 
Υγείας, κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης τονίζοντας ότι 
"Το Χαμόγελο του Παιδιού" αποτελεί παράδειγμα 
εθελοντισμού και αλληλεγγύης, παράδειγμα που 
πρέπει να ακολουθήσει και το κράτος καλύπτο-
ντας τα όποια κενά και συμπληρώνοντας αυτές 
τις σημαντικές για την κοινωνία προσπάθειες.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ του Οργανισμού "Το Χαμό-
γελο του Παιδιού", κ. Κώστας Γιαννόπουλος 
παρουσίασε τις δράσεις του Οργανισμού στον 
τομέα της υγείας δηλώνοντας χαρακτηριστικά: 
«Σε 24 χρόνια δράσης μέσα από καθημερινές 
μάχες καταφέραμε να υποστηρίξουμε ολιστικά 
245.466 παιδιά και τις οικογένειές τους. Τα 
καταφέραμε χάρη στο εξειδικευμένο επιστημο-
νικό ανθρώπινο δυναμικό μας, περισσότερους 
από 760 εθελοντές που είναι γιατροί σε όλη 
την Ελλάδα και εργάζονται σε Νοσοκομεία, 
Κέντρα Υγείας, Ιατρικούς και Οδοντιατρικούς 
Συλλόγους και περισσότερες από 500 επιχει-
ρήσεις. Στηρίζοντας τους θεσμούς, ενδυναμώ-
νοντας και καλύπτοντας τα όποια κενά πάντα 
μέσα από θεσμικές συνεργασίες και συνέργει-
ες στόχος μας είναι να συνεχίσουμε αυτό το 
έργο κρατώντας πάντα την ψυχή του 10χρονου 
ιδρυτή μας, Ανδρέα Γιαννόπουλου». 

Το τιμητικό βραβείο "Ανδρέας Γιαννόπου-
λος" απένειμε ο πρόεδρος του Οργανισμού "Το 
Χαμόγελο του Παιδιού" στον Ευρωπαίο Επίτροπο 
για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση 
Κρίσεων, κ. Χρήστο Στυλιανίδη σε αναγνώριση 
του έργου του, ιδίως υπέρ της προώθησης και 
της παροχής βοήθειας προς τα ευάλωτα παιδιά 
στην Ελλάδα, αλλά και σε περιοχές σε ολόκληρο 
τον κόσμο. «Νιώθω μέλος της οικογένειας του 
Χαμόγελου του Παιδιού» δήλωσε με συγκίνη-
ση ο κ. Στυλιανίδης εγκωμιάζοντας το έργο του 
Οργανισμού, την ποιότητα των υπηρεσιών του 
και το ομαδικό του πνεύμα. «"Το Χαμόγελο του 
Παιδιού" κατάφερε να γίνει επίσημος εταίρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της 
ανθρωπιστικής βοήθειας (DG ECHO), η μόνη 
ελληνική οργάνωση που το έχει πετύχει, 
περνώντας όλες τις αξιολογήσεις και προσφέ-

ροντας ολιστική βοήθεια σε παιδιά 
πρόσφυγες μετανάστες», συμπλή-
ρωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος. 

Για την πολυετή του προσφορά και κα-
θημερινή προσήλωση στην αποστολή 
προστασίας και φροντίδας όλων των 
παιδιών με προβλήματα υγείας το 
βραβείο "Ανδρέας Γιαννόπουλος" 
απενεμήθη, επίσης, στον κ. Χρήστο 
Καμμιλάτο, γενικό ιατρό, εθελοντή 
και Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ του 
Οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παι-
διού". «Κοντά στον Οργανισμό "Το 
Χαμόγελο του Παιδιού" ολοκληρώ-
θηκα ως γιατρός και ως άνθρωπος» 
δήλωσε ο κ. Καμμιλάτος συμπληρώ-
νοντας εμφανώς συγκινημένος ότι 

«χάρη στις εξειδικευμένες Κινητές Ιατρικές 
Μονάδες έχουμε καταφέρει να φέρουμε σε 
πέρας χιλιάδες διακομιδές σώζοντας μετά 
από έναν αγώνα δρόμου τις ζωές χιλιάδων 
νεογνών και παιδιών». 

Στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου Μεγάρου 
εγκαινιάστηκε η 4η εξειδικευμένη Κινητή 
Ιατρική Μονάδα του Οργανισμού που αποτελεί 
ένα υπερσύγχρονο Πολυϊατρείο που έγινε 
πραγματικότητα χάρη στην ευγενική δωρεά στη 
μνήμη του Αλέξανδρου Σλάφτοβιτς, τη δωρεά του 
Ιδρύματος "Konstantina Angelique Gribilas Fund", 
της οικογένειας Παντουλάκη, του Ken FM - Dr. 
Αθανάσιου Γιάννη και της εταιρείας ΠΑΠΑΠΟΣ-
ΤΟΛΟΥ "Ιατρικά Μηχανήματα". Να σημειωθεί ότι 
η δράση της προληπτικής ιατρικής υποστηρίζεται 
για δεύτερη χρονιά από τον ΟΠΑΠ.  

Επιγραμματικά "Το Χαμόγελο του Παιδιού": 

•  Σε 24 χρόνια υποστήριξε ολιστικά και εξατο-
μικευμένα 245.466 παιδιά και τις οικογένει-
ες τους στον κρίσιμο τομέα της υγείας. 

•  Στον τομέα της Προληπτικής Ιατρικής από 
το 2002 παρείχε εξετάσεις σε 132.519 
παιδιά σε όλη την Ελλάδα με 3 εξειδι-
κευμένες Κινητές Μονάδες Προληπτικής 
Ιατρικής και Οδοντιατρικής και το Πολυϊα-
τρείο «Ιπποκράτης». 

•  Από το 1999 υποστήριξε 78.765 παιδιά 
μέσω Δημιουργικής Απασχόλησης στα 
Νοσοκομεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 
Πάτρα χάρη στην υποστήριξη εθελοντών. 

•  Από το 1997 πραγματοποίησε διακομιδές 
22.834 νεογνών και παιδιών χάρη σε 
υπερσύγχρονες Κινητές Ιατρικές Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας για Νεογνά και παι-
διά ενταγμένες στο ΕΚΑΒ. 

•  Από το 2017 μέχρι σήμερα υποστήριξε 
787 παιδιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
μέσα από τη δράση Παιδιατρική κατ' οίκον 
νοσηλεία για παιδιά με σοβαρά και χρόνια 
προβλήματα υγείας. 

•  Από το 2016 έχει φιλοξενήσει 10 οικο-
γένειες σε διαμερίσματα σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. 

•  Από το 1995 έχει υποστηρίξει 10.465 
παιδιά μέσα από κοινωνικές και συμβου-
λευτικές υπηρεσίες, όπως είναι η κάλυψη 
ιατροφαρμακευτικών ειδών, η κινητοποίηση 
εθελοντών δοτών αίματος και αιμοπεταλίων. 

•  Το 2019 εγκαινιάστηκε το Πανελλήνιο 
Κέντρο Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής 
Φροντίδας προσφέροντας υπηρεσίες σε 
κάθε παιδί και συντονίζοντας τις δράσεις 
του Οργανισμού σε όλη την Ελλάδα. 

Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης,  
"Το Χαμόγελο του Παιδιού" ευχαριστεί θερμά: 
- ΛΥΧΝΙΑ - HI POWER - XLG ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - 
PHOTOSHOP COMPANY.
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ενημερωτικά

Ένας από τους καλύτερους δι-
ασυλλογικούς Ιστιοπλοϊκούς 
αγώνες, στην κατηγορία σκαφών 
Optimist, που έχουν γίνει φέτος, 
διοργανώθηκε από τον Ναυτικό 
Αθλητικό Όμιλο Βούλας στις 
2-3/11/2019. 

Σε αυτό βοήθησαν οι ιδανικές καιρικές 
συνθήκες που επικρατούσαν, η μεγάλη 
συμμετοχή (116 αγόρια και 52 κορίτσια) 
αλλά και η ικανότητα της Επιτροπής Αγώνων, 
με πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Σκλαβούνο, η 
οποία κατάφερε να βγάλει 'ξεκούραστα' 6 
κούρσες για κάθε κατηγορία.

Από αγωνιστικής πλευράς αξίζει να σημειω-
θεί ότι η ομάδα του ΝΑΟΒ τα πήγε περίφημα 
με τους Γιάννο Τουρνή που κατέλαβε την 1η 
θέση στους παίδες και Ευάγγελο Κουκούδη 
την 4η θέση στα αγόρια ενώ και οι υπόλοιποι 
αθλητές του ΝΑΟΒ έδειξαν πως βρίσκονται 
σε πολύ καλή κατάσταση. 

Την Κυριακή μετά το τέλος των αγώνων έγι-
ναν οι απονομές των επάθλων στους νικητές 
οι οποίοι ήταν οι παρακάτω: 

Αγόρια 
1. ΜΠΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ν.Ο. Αίγινας 
2. ΣΕΧΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ   
 Ν.Ο. Καλαμακίου 
3. ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   
 Ν.Ο.Κ. Βουλιαγμένης

Κορίτσια 
1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ   
 Ν.Ο.Παλαιού Φαλήρου 
2. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ   
 Ν.Ο. Καλαμακίου 
3. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ-ΛΕΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  

 Ν.Ο. Καλαμακίου

Παίδες 
1. ΤΟΥΡΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Ν.Α.Ο. Βούλας 
2. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Ι.Ο. Πειραιώς  
3. ΞΥΠΑΣ ΙΑΣΩΝ  Ι.Ο. Πειραιώς

Κορασίδες 
1. ΑΛΧΑΝΑΤΗ ΕΛΕΝΗ   
 Ν.Ο.Παλαιού Φαλήρου 
2. ΚΟΣΜΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ  Ι.Ο. Πειραιώς 
3. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ   
 Ν.Ο.Κ. Βουλιαγμένης

Γέμισε ιστιοπλοϊκά πανιά ο ΝΑΟΒ
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Η "Groupama Ασφαλιστική Sailing 
Team" συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό 
να κατακτά μετάλλια. Τα μέλη της, 
Δημήτρης Μπήτρος και Δημήτρης 
Παπαδημητρίου, κέρδισαν σημαντι-
κές διακρίσεις στις κατηγορίες τους 
κάνοντας περήφανους όλους εμάς στη 
Groupama Ασφαλιστική που στηρίζου-
με τις προσπάθειές τους ως χορηγός.

Ο Δημήτρης Μπήτρος συνεχίζοντας την ανο-
δική του πορεία, μετά το χάλκινο μετάλλιο 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα “Optimist” 
στην Κρήτη και το ασημένιο στους Πανευ-
ρωπαϊκούς Αγώνες στη Γαλλία, κατέκτησε 
και το χρυσό στον τελευταίο αγώνα για φέτος, 
στο 52ο Βαλκανικό Κύπελλο Ιστιοπλοΐας. 

Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στο Τίβατ του 
Μαυροβουνίου από τις 6 έως τις 11 Σε-
πτεμβρίου και συγκέντρωσε πάνω από 200 
συνολικά ιστιοπλόους από την Ελλάδα, τη 
Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Τουρκία, τη 
Σερβία, την Κροατία και το Μαυροβούνιο. 
Στην κατηγορία Optimist, ο Δημήτρης Μπήτρος 
κατάφερε και πήρε το χρυσό μετάλλιο, δεί-
χνοντας ότι το ταλέντο του εξελίσσεται και το 
μέλλον του προδιαγράφεται γεμάτο επιτυχίες. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες ιστιοπλόοι, 
γενικότερα, είχαν καλές επιδόσεις σε όλες τις 

κατηγορίες κατακτώντας αρκετά μετάλλια.

Παράλληλα, το έτερο μέλος της Groupama 
Ασφαλιστική Sailing Team, ο παγκόσμιος 
πρωταθλητής Δημήτρης Παπαδημητρίου, 
προσέθεσε ένα ακόμα μετάλλιο στη συλλογή 
του. Στους αγώνες που διεξήχθησαν από τις 
22 έως τις 27 Αυγούστου, στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21, 
στην ολυμπιακή κατηγορία Laser Standard, 
στο Dziwnόw της Πολωνίας, ο Δημήτρης 

κατέκτησε την 3η θέση αποδεικνύοντας για 
μία ακόμη φορά ότι βρίσκεται σταθερά στο 
υψηλότερο επίπεδο. 

Αναμφίβολα, η Groupama Ασφαλιστική 
Sailing Team 'μεγαλώνει' με κάθε επιτυχία 
των αθλητών της. Τόσο ο Δημήτρης Μπήτρος 
όσο και ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, αποτε-
λούν κομμάτι του μέλλοντος της ελληνικής 
ιστιοπλοΐας και η Groupama Ασφαλιστική θα 
στηρίζει με περηφάνια κάθε τους βήμα. 

Η Groupama Ασφαλιστική Sailing Team πλέει 
σε πελάγη επιτυχίας
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ενημερωτικά

αγγελίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Σκάφος laser 18αρι σε παρά πολύ καλή 
κατάσταση γυαλισμένο

• Πάνω κατάρτι laser carbon ελάχιστα χρησι-
μοποιημένο σε άριστη κατάσταση

• Πανί laser radial αυθεντικό σε άριστη κατά-
σταση (έχει τρέξει ένα πανελλήνιο και κάποια 
διασυλλογικά) με την θήκη του

• Μάτσα & κάτω κατάρτι laser σε καλή κατάσταση

• Όλα τα συστήματα (boomwang) κτλ

• Αυθεντικές μπανέλες laser καθώς και ένα 
spare ζευγάρι μπανελων

• Καρινοτιμονα σε καλη κατάσταση

• Κάλυμμα σκάφους

• Πανί προπονητικό σε άριστη κατάσταση

• Αλουμινένιο trailer με καινούργιες ρόδες

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LASER ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

Τιμή πώλησης: 3.900 € (συζητήσιμη) 
Επικοινωνία:  6994031690 και mariannadimopoulou00@gmail.com

Ιδιωτικό σκάφος, σε άριστη κατάσταση αποκλειστικά ιδιωτικής χρήσης με πληρωμένο ΦΠΑ 
που ποτέ δεν νοικιάστηκε, πωλείται λόγω αλλαγής σκάφους. Πλήρως εξοπλισμένο με 
περισσότερο από € 20,000 έξτρα εξοπλισμό, κατάλληλο για μεγάλες κρουαζιέρες ανοικτής 
θαλάσσης. Αντιοσμωτική προστασία & παραμονή στην ξηρά 6 μήνες κάθε χρόνο. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Ιστιοπλοικό Cruiser-Racer Beneteau  
FIRST 38 

• Μοντέλο 1985 με 3 διπλές καμπίνες και 
μεγάλο σαλόνι , 9 κουκέτες + 2 W.C. 

• Μήκος 11.86 μ. 

• Πλάτος 3.90 μ. 

• Βύθισμα 2.20 μ. 

• Μεγίστη 32 μ2 

• Τζένοα 48 μ2 

• Μπαλόνι 100 μ2 

• Καύσιμα 130 lt. 

• Νερό 2 x 240 lt. 

• Perkins 52 Hp. Diesel με κύκλωμα γλυκού 
νερού 

• Ελληνικό νηολόγιο με πληρωμένο ΦΠΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟ

Τιμή πώλησης: 46.000 €
Επικοινωνία:  6945 542942 και froselia@otenet.gr 

Η παρουσία του  
Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών  
στις εκδηλώσεις για τη  
Ναυμαχία της Ναυπάκτου

Για άλλη μια χρονιά ο Ιστιοπλοϊκός όμιλος Πατρών έδωσε το 'πα-
ρών' στη ναυμαχία της Ναυπάκτου. Με σκάφη του, συμμετείχε στο 
δρώμενο που πραγματοποιήθηκε εντός του λιμένος. Σε πείσμα 
των καιρών το δρώμενο έστειλε το αντιπολεμικό του μήνυμα, 

αφού ήταν εμπνευσμένο από τον πίνακα του Πικάσο «Γκουέρνι-
κα». Στον χώρο κυριάρχησε το πένθιμο ασπρόμαυρο χρώμα, στην 
τεχνοτροπία του μεγάλου ζωγράφου. Ο ΙΟΠ είναι πάντα παρών 
στις εκδηλώσεις πολιτισμού της περιοχής.
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Συνεργασία Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ και ΠΟΙΑΘ

24 ώρες σε LALIZAS life raft: Αποστολή επετεύχθη!

Τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ομίλου 
Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) 
κ. Ιωάννη Μαραγκουδάκη, υποδέχτηκε τη 
Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, στο γραφείο 
του ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και 
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής κ. Νίκος Πέππας. Στο 
επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε ο ιστορικός 
θεσμός του "Ράλλυ Αιγαίου", το παλαιότε-
ρο και λαμπρότερο ιστιοπλοϊκό γεγονός στον 
ελληνικό χώρο που χαρακτηρίζεται ως θα-
λάσσιος μαραθώνιος παγκόσμιας εμβέλειας.

Ο κ. Πέππας ενημερώθηκε ακόμη για την 
καινούρια ναυτική εμπειρία, που διοργανώνει 
ο ΠΟΙΑΘ, το "Aegean600", έναν αγώνα 
600 ναυτικών μιλίων που θα οδηγήσει τα 
πληρώματα σε νέες διαδρομές και με νέες 

απαιτήσεις, γεγονός που θα ενισχύσει περαι-
τέρω την προβολή της χώρας και θα φέρει 
πιο κοντά την ακριτική μας ζώνη.

Ο κ. Νίκος Πέππας μετά το πέρας της συ-
νάντησης δήλωσε: «Η Περιφέρεια Αττικής 
με τις σαφείς οδηγίες και στρατηγικές που 
έχει χαράξει ο περιφερειάρχης Γιώργος 
Πατούλης στηρίζει έμπρακτα τις εκδηλώ-
σεις υπερτοπικού χαρακτήρα. Ειδικά αυτές 
τις εκδηλώσεις που είναι θεσμοί παγκό-
σμιας προβολής όπως το "Ράλλυ Αιγαίου" 
και τους νέους όπως το "Aegean600", που 
είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τα νησιά μας, 
ενδυναμώνουν τους δεσμούς μας με τις 
θάλασσές μας και προάγουν στο εξωτερικό 
την αρχαία ναυτική παράδοσή μας, δημι-
ουργώντας πλούτο για την πατρίδα μας».

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (το 
Τμήμα Υγρού Στοιχείου), η Ελληνική 
Αεροπορία και η εταιρεία LALIZAS 
ένωσαν τις δυνάμεις τους για να 
πραγματοποιηθεί θαλάσσια άσκηση 
επιβίωσης, με σκοπό την ευαισθη-
τοποίηση και ενίσχυση της σημασίας 
για την ασφάλεια στη θάλασσα!

Στις 20 Οκτωβρίου 2019, 10:05 το πρωί, 
η άσκηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς χωρίς 
κανένα απρόσμενο γεγονός!

Στη θαλάσσια άσκηση επιβίωσης, που 
πραγματοποιήθηκε στην ανατολική ακτή του 
Παγασητικού κόλπου στη νέα Αγχίαλο Βόλου, 
4 ναυτικά μίλια από τη στεριά, 10 ναυαγοί 
(8 πολίτες και 2 διασώστες) βρέθηκαν σε 
‘’πραγματική’’ κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 
και παρέμειναν σε ένα LALIZAS life raft για 
24 ώρες, χρησιμοποιώντας τον σωστικό εξο-
πλισμό που υπήρχε μέσα για να 'επιβιώσουν'.

Μένοντας πιστή στις αξίες της, στηρίζοντας 
τη μέγιστη ασφάλεια στη θάλασσα, η εταιρεία 
LALIZAS χορήγησε στην Ελληνική Ομάδα 
Διάσωσης το life raft και όλα τα σωσίβια με 
σκοπό να πραγματοποιηθεί η άσκηση. Επι-
πρόσθετα, ένας άρτια εκπαιδευμένος ειδικός 
της εταιρείας LALIZAS συμμετείχε στην 
ομάδα “ναυαγών’’ με σκοπό να την υποστη-
ρίξει και να την καθοδηγήσει. Πραγματοποι-

ήθηκε, επίσης, επίδειξη με την ορθή χρήση 
σωστικού εξοπλισμού όπως τα life raft και 
σωσίβια, τα οποία κρίνονται υποχρεωτικά 
για να υπάρχει ασφάλεια κατά τη διάρκεια 
παραμονής μας στη θάλασσα.

Ο Κωνσταντίνος Σπανογιάννης, Service 
Stations Sales & Technical Support, τόνισε 
ότι : «Όλη η ομάδα ναυαγών ήταν ψύ-
χραιμη παραπάνω από το αναμενόμενο, 
εκφράζοντας διαφορετικές και εύστοχες 
ερωτήσεις με ειλικρινές ενδιαφέρον ανα-
φορικά με τον σωστικό εξοπλισμό».

Οι συμμετέχοντες σε όλη τη διάρκεια της 
άσκησης αισθάνονταν ασφαλείς μέσα 
στο LALIZAS life raft, με το κωδικό όνο-
μα MEDUSSA, καθώς όλος ο σωστικός 
εξοπλισμός ήταν πλήρως λειτουργικός και 
αποτελεσματικός.

Παρόλο που οι καιρικές συνθήκες ήταν 
ευνοϊκές για τη MEDUSSA σποραδικά ρεύματα 
άλλαζαν την πορεία του life raft, γεγονός που 
δεν επηρέασε καθόλου τον συντονισμό των 
ομάδων διάσωσης. Η έρευνα-διάσωση πραγ-
ματοποιήθηκε με πλήρη επιτυχία και όλα ήταν 
υπό έλεγχο! Θερμικές κάμερες με ενσωματω-
μένα συστήματα υπολογισμού απόστασης και 
θέσης κατέγραφαν συνεχώς τις εξελίξεις με 
σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας των 
συμμετεχόντων. Όλη η κινητοποίηση της Ελλη-
νικής Ομάδας Διάσωσης σε συνδυασμό με τη 
συνεργασία της Ελληνικής Αεροπορίας ήταν 
ανεκτίμητη σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.

Μετά την περισυλλογή όλων των ναυαγών, η 
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης ανέφερε: «Όλοι 
τους είναι σε καλή ψυχική διάθεση, και αφού 
ικανοποιήθηκαν βασικές ανάγκες τους, 
πήραμε δείγματα αίματος, έγιναν μετρή-
σεις των ζωτικών σημείων, των επίπεδων 
στρες και υπνηλίας. Αυτή τη στιγμή κλινικός 
ψυχολόγος συνομιλεί μαζί τους έτσι ώστε 
να συζητήσει και να εκτιμήσει την εμπειρία 
τους καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης». 

Όλο το εγχείρημα βιντεοσκοπήθηκε και μέσα 
στις επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί βίντεο 
στο κανάλι της LALIZAS στο YouTube με όλες 
τις συναρπαστικές στιγμές από το 'ναυάγιο', 
την παραμονή στο life raft και τη διάσωση 
των 'ναυαγών'.

Για τον όμιλο LALIZAS ήταν μεγάλη τιμή να 
υποστηρίξει αυτή την πρωτοβουλία για την 
ορθή ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού, το 
οποίο θέλει απολαμβάνει τη θάλασσα με ασφά-
λεια. Αυτή είναι και η πάγια αξία της εταιρείας.

Για εμάς, Safety is not just a product, it is 
an ongoing process!

Στην φωτογραφία ο κ. Νίκος Πέππας με τον κ. Ιωάννη Μαραγκουδάκη.
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ενημερωτικά

«Ενισχύοντας το Πνεύμα Ναυτικής Ασφάλειας στην 
Ανατολική Μεσόγειο»

7η Ετήσια συνάντηση HELMEPA - USCG στην Washington, DC

Την Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019, η HELMEPA παρουσίασε σε 
εκπροσώπους του Ναυτιλιακού Τύπου στον Πειραιά, το 3ετές 
πρόγραμμα που υλοποιεί με την υποστήριξη του Lloyd's Register 
Foundation (LRF)*, σε Ελλάδα και Κύπρο μέχρι το 2022. H συ-
νέντευξη Τύπου φιλοξενήθηκε στο ιστορικό για τη HELMEPA κτίριο 
της εταιρείας CERES, η οποία και προσέφερε ελαφρύ μπουφέ στο 
τέλος της εκδήλωσης.

Το πάνελ της συνέντευξης Τύπου περιελάμβανε τους Δρα Γ. 
Γράτσο, πρόεδρο της HELMEPA, Θ. Σταματέλλο, South Europe 
Marine & Offshore Manager του Lloyd’s Register, Γ. Τσαβλίρη, 
πρόεδρο της CYMEPA, και τον Δρα Στ. Περισσάκη, διευθυντή της 
DYNAMARINe, εταίρους του προγράμματος. Συμμετείχε επίσης ο 
Μichael Kinley, CEO της Australian Maritime Safety Authority-
AMSA, η οποία συνεργάζεται από το 2000 με την HELMEPA στο 
θέμα Ασφάλεια και θα συμβάλει με την τεχνογνωσία της στον 
εμπλουτισμό του προγράμματος.

Ο γενικός διευθυντής της HELMEPA, Δ. Μητσάτσος, περιέγραψε 
στους δημοσιογράφους καθώς και εκπροσώπους των κλάδων 
αλιείας, σκαφών αναψυχής και άλλους εμπλεκόμενους φορείς στην 
Ελλάδα, τον στόχο, τα εργαλεία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
Τα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων περιλαμβάνουν "πλατ-
φόρμα αναφορών περιστατικών", σεμινάρια και ημερίδες σε 
παράκτιες πόλεις και των δύο χωρών, πρακτική εξάσκηση στον 
Προσομοιωτή Γέφυρας του Ναυτιλιακού Εκπαιδευτικού Κέντρου 
της HELMEPA, προγράμματα ηλεκτρονικής εκμάθησης και ευ-
ρεία εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με την Ασφάλεια.

Το πάνελ απάντησε σε πληθώρα ερωτήσεων ενώ ο κ. Kinley 
συνεχάρη το LRF και τους εταίρους του προγράμματος για την 

πρωτοβουλία τους να ενισχύσουν Πνεύμα Ασφάλειας στη θάλασ-
σα στην Ανατολική Μεσόγειο και υποσχέθηκε την υποστήριξη της 
AMSA στο πρόγραμμα.

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο κ. Μητσάτσος κάλεσε τους δημοσιο-
γράφους να γίνουν μέρος της πρωτοβουλίας σαν "Πρεσβευτές για 
την Ασφάλεια" στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Την Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019, εκπρόσωποι επτά διαχειριστριών 
εταιρειών Μελών της HELMEPA, συνοδευόμενοι από τον Γενικό Δι-
ευθυντή της, Δημήτρη Μητσάτσο και την Εκτελεστική Συντονίστρια 
Κριστιάνα Πρεκεζέ, συναντήθηκαν στο Αρχηγείο της Αμερικα-
νικής Ακτοφυλακής στην Washington με τον επικεφαλής του 
Prevention Policy, υποναύαρχο Richard Timme και επιτελείς του. 

Σε ένα πολύ θερμό κλίμα, συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης που ανέπτυξε η κα Πρεκεζέ. Οι εκπρόσωποι των Μελών 
αντάλλαξαν απόψεις και έλαβαν διευκρινίσεις από τους υπεύθυ-
νους επιτελείς σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή του επικείμε-
νου ορίου του ΙΜΟ για το θείο στα καύσιμα (IMO 2020 sulphur 
cap), τα αέρια θερμοκηπίου και την ενεργειακή απόδοση, τη 
διαχείριση θαλάσσιου έρματος, τις επιθεωρήσεις πλοίων, τις 
απαιτήσεις του VIDA, τα ηλεκτρονικά βιβλία πετρελαίου και άλλα.

Ο ναύαρχος Timme χαιρέτισε την αντιπροσωπεία της HELMEPA, 
τη μακρά συνεργασία της οποίας με τη USCG γνωρίζει και από την 
ενημέρωση του από τους προκατόχους του. «Είναι ο 7ος χρόνος» 
είπε «που εταιρείες Μέλη της HELMEPA συναντώνται με το 
Prevention Policy της Ακτοφυλακής, που θεωρεί συναντήσεις 
με ανθρώπους της ναυτιλίας σημαντικές διότι οδηγούν σε εποι-
κοδομητικό διάλογο».

Οι Έλληνες εκπρόσωποι των Μελών της HELMEPA ευχαρίστη-
σαν τον ναύαρχο και τους επιτελείς του, ενώ ο κ. Μητσάτσος 
τον προσκάλεσε να επισκεφθεί τη HELMEPA και να μιλήσει στο 
Συνέδριο της στα Ποσειδώνια 2020. Ο RADM Timme αποδέχθηκε 
την πρόταση και η ετήσια συνάντηση έληξε με την καθιερωμένη 
αναμνηστική φωτογραφία.

Οι εταιρείες Μέλη που εκπροσωπήθηκαν ήταν:

• Arcadia Shipmanagement Co. Ltd - Θεοφάνης Χατζηκαμπούρης, 
DPA/CSO

• Atlantic Bulk Carriers Management Ltd - Πάνος Ζαχαριάδης, 
Technical Director

• Costamare Shipping Company SA - Ιωάννης Δρακογιαννόπου-
λος, RS&Q Manager DPA/CSO

• Euronav Ship Management Hellas Ltd, Παντελεήμων Πατσου-
λής, Vetting and Nautical Manager, CySO/OT

• Minoa Marine Ltd - Μιχαήλ Γαβριήλ, DPA - CSO HSQE Manager

• Springfield Shipping Co of Panama SA - Ευάγγελος Σουρούλιας, 
Compliance Manager

• Sun Enterprises Ltd - Χαρίλαος Κανελλόπουλος, Safety, Quality 
& Vetting Manager / DPA

Αναμνηστική φωτογραφία από την ανακοίνωση του προγράμματος:  
(Α-Δ) Δ. Μητσάτσος, Γενικός Διευθυντής/HELMEPA, Υποναύαρχος (ΛΣ) Α. 
Αναστασάκος, Δ/ντής Κλάδου Β'/Αρχηγείο ΛΣ, Δρ Στ. Περισσάκης, Διευθυντής/
DYNAMARINe, Δρ Γ. Γράτσος, Πρόεδρος/HELMEPA, M. Kinley, CEO/AMSA, Θ. 
Σταματέλλος, South Europe Marine & Offshore Manager/Lloyd’s Register, Γ. 
Τσαβλίρης, Πρόεδρος/CYMEPA, Κρ. Πρεκεζέ, Εκτελεστική Συντονίστρια/HELMEPA.
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Συνεργασία HELMEPA και AMSA 
για την Ασφάλεια και το Περιβάλλον 

Το «Δίκτυο Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον» σε συμβολική 
δράση στον Υδροβιότοπο Βραυρώνας

Την Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019, η εταιρεία-Μέλος CERES 
φιλοξένησε ενημερωτική εκδήλωση της HELMEPA, στο 
πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας της ένωσης με την AMSA - 
Australian Maritime Safety Authority. Ο CEO της AMSA, Mick 
Kinley, παρουσίασε στα Μέλη της HELMEPA την πολιτική της 
Αυστραλίας για τον έλεγχο των πλοίων ξένης σημαίας, που 
επιχειρούν στη μεγάλη αυτή ήπειρο-νησί.

Αρχίζοντας την ομιλία του σε περισσότερους από 100 εκπροσώ-
πους εταιρειών Μελών και φορέων της ελληνικής ναυτιλίας και του 
Τύπου, ο κ. Kinley τόνισε πως η HELMEPA αποτελεί πηγή έμπνευ-
σης για την εθελοντική δέσμευση των ανθρώπων της ναυτιλίας 
στην πρόληψη της ρύπανσης και της ασφάλειας στη θάλασσα. 
Παρουσίασε την εποικοδομητική για ναυτικούς και διαχειριστές συ-
νεργασία HELMEPA - AMSA, που ξεκίνησε το 2000 με την ίδρυση 
της Αυστραλιανής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος-
AUSMEPA και συνεχίζεται έκτοτε με την από κοινού έκδοση και 
τακτική αναθεώρηση του εγχειριδίου "Οδηγός για Έλληνες και 
Ξένους Ναυτικούς στα Νερά της Αυστραλίας", που η HELMEPA 
διαθέτει στα Μέλη της. Επίσης, ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο 
υλοποιούνται οι επιθεωρήσεις Port State Control στα λιμάνια 
της Αυστραλίας και τις κύριες ελλείψεις στους τομείς Ασφάλεια και 
Πρόληψη Ρύπανσης, που οδηγούν σε κρατήσεις πλοίων. 

Η ομιλία του CEO της AMSA διακρίθηκε από την πρωτοτυπία του 
ομιλητή να ενθαρρύνει ερωτήσεις στη διάρκεια της, που οδήγησαν 
σε εποικοδομητικό διάλογο με το ακροατήριο. Η πληθώρα των 
ερωτήσεων των παρευρισκομένων επιβεβαιώνει πως παραμένει 
σταθερή η επιθυμία των Μελών της HELMEPA, να προετοιμάζουν 
όσο το δυνατόν καλύτερα τα πλοία που διαχειρίζονται για τα ταξίδια 
τους στην Αυστραλία.

Ο Γενικός Διευθυντής της HELMEPA, Δημήτρης Μητσάτσος, ευχα-
ριστώντας τον κ. Kinley του επέδωσε τον θυρεό της HELMEPA με 
ειδική αναγνώριση της προσωπικής του συμβολής στην ενδυνά-
μωση της συνεργασίας των δυο οργανισμών. Ο κ. Kinley δήλωσε 
πως η συνεργασία αυτή θα ενισχυθεί καθώς οι στόχοι της AMSA 
είναι κοινοί με αυτούς της HELMEPA αφού οι θάλασσες ενώνουν 
τους ανθρώπους ανεξάρτητα από αποστάσεις.

Η εκδήλωση έκλεισε με ελαφρύ μπουφέ που ευγενικά προσέφερε 
η εταιρεία CERES.

Οργανώσεις και φορείς Μέλη του Δικτύου 
Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον, 
που υποστηρίζει το Κοινωφελές Ίδρυμα 
Αθανάσιου Κ. Λασκαρίδη, κινητοποιήθηκαν 
από τη HELMEPA, που συντονίζει την Ομάδα 
Καθαρισμών του Δικτύου και έλαβαν μέρος σε 
συμβολικό καθαρισμό του υδροβιότοπου 
της Βραυρώνας, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών 2019.

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε την 18 
Οκτωβρίου με τη συμμετοχή 50 εθελοντών 
εκπροσώπων διαφόρων οργανώσεων και 
φορέων, οι οποίοι καθάρισαν από κοινού 
τον υδροβιότοπο της Βραυρώνας δίνοντας 
το μήνυμα της ευρείας συνεργασίας για την 
αποτελεσματική προστασία του παράκτιου 
περιβάλλοντος της χώρας μας. Τη διεθνή 
διάσταση σε αυτή την προσπάθεια έδωσε η 
συμμετοχή 15 Αμερικανών σπουδαστών του 
Διεθνούς Κέντρου Ελληνικών και Μεσογεια-
κών Σπουδών αλλά και της Διευθύντριας της 

Αυστραλιανής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσι-
ου Περιβάλλοντος – AUSMEPA, Julie Nash. 

Στον καθαρισμό της Βραυρώνας, εκτός 
της HELMEPA, έλαβαν μέρος: Κοινωφελές 
Ίδρυμα Αθανάσιου Κ. Λασκαρίδη, Πρόγραμ-
μα BlueCycle του Κοινωφελούς Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη, Ινστιτούτο Ομάδα 
για τον Κόσμο, Ελληνική Εταιρία Προστασίας 
της Φύσης, EEAA, Let's do it Greece και The 
People's Trust. Στη δράση συμμετείχαν και 
μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστι-
κών Ελλάδος καθώς και εθελοντές τοπικών 
περιβαλλοντικών συλλόγων.

Την ίδια ημέρα, παράλληλες δράσεις κα-
θαρισμού ακτών ανά την Ελλάδα πραγ-
ματοποίησαν και άλλα μέλη του Δικτύου 
Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον: 
το Ίδρυμα Λαμπράκη στη Ραφήνα με τη συμ-
μετοχή 300 μαθητών πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης από 17ο Γυμνάσιο 
Περιστερίου, 3ο Γυμνάσιο Αιγάλεω, 2ο ΕΠΑΛ 

Ιλίου και 1ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας, το 
Medasset και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων 
Ερευνών σε Γλυφάδα και Ανάβυσο, το i-sea 
στη Θεσσαλονίκη και το Εργαστήριο Θαλάσ-
σιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας 
του Παν/μίου Πατρών στην Αχαΐα. 

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εθελο-
ντές για τη συμμετοχή τους, το Φορέα Διαχεί-
ρισης του Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώ-
να, Υμηττού και ΝΑ Αττικής και την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία για τη συνεργασία 
τους στη διοργάνωση του καθαρισμού της 
Βραυρώνας καθώς και την εταιρία Owleyes 
για την ευγενική χορηγία drone.

Επίδοση αναμνηστικού θυρεού στον Mick Kinley από τον Δημήτρη Μητσάτσο.
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ανοικτή θάλασσα Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας 
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης

Οι ιστιοπλόοι αγαπούν το νησί της 
Ύδρας. Γι αυτό τον λόγο κάθε χρό-
νο τιμούν το νησί και την ιστορικό-
τητά του δύο φορές. Πρώτα με την 
αφορμή της Ελληνικής Επαναστά-
σεως του 1821 και τη συνεισφορά 
του νησιού στον εθνοαπελευθε-
ρωτικό αγώνα, στις 25 Μαρτίου, 
με τον αγώνα που διοργανώνει ο 
ΠΟΙΑΘ και έπειτα στις 28 Οκτω-
βρίου με την επέτειο του ΟΧΙ, έναν 
αγώνα που διοργανώνει ο ΝΟΕ 
(Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος).

Με αφορμή λοιπόν το τριήμερο της 28ης 
Οκτωβρίου, που εφέτος ήρθε πολύ βολικά 
αφού έπεφτε Δευτέρα, αλλά κυρίως με 
σύμμαχο τον φανταστικό καιρό, οι ιστιοπλόοι 
έσπευσαν να γιορτάσουν στη θάλασσα, με 
τον αγώνα της Ύδρας του ΝΟΕ.

Οι συμμετοχές ήταν πάρα πολλές, περίπου 
80 σκάφη, έναν νούμερο που είχαμε ξεχάσει 
τα τελευταία χρόνια. Τα σκάφη χωρίστηκαν σε 
δύο κατηγορίες, Performance και Sport, με 
29 και 52 συμμετοχές αντίστοιχα.

Η εκκίνηση του πρώτου σκέλους από το 
Φάληρο στην Ύδρα, ιστιοδρομία μήκους 
36 ναυτικών μιλίων, δόθηκε το Σάββατο 
το πρωί στις 10.00. Ο καιρός ήταν τέλει-
ος, με ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες, 
χωρίς καθόλου κύμα λόγω της άπνοιας που 
επικρατούσε τις προηγούμενες ημέρες και 

με ελαφρύ βόρειο άνεμο που έσπρωξε τα 
σκάφη στο Σαρωνικό. Αργότερα η ένταση του 
ανέμου άρχισε να ανεβαίνει, κάνοντας τον 
αγώνα ακόμα πιο συναρπαστικό. Η πλεύση 
ήταν πολύ βολική, στα δευτερόπρυμα κι έτσι 
τα σκάφη ταξίδευαν γρήγορα. Οι επιλογές τα-
κτικής αρκετές. Άλλοι κινήθηκαν προς Αίγινα, 
άλλοι προς Αττική και κάποιοι έμειναν στην 
εγγυτάτη, κοντά δηλαδή στην πορεία τους. 
Αυτοί οι τελευταίοι αποδείχτηκε πως έπραξαν 
σωστά, αφού οι διαφορές στην ένταση του 
ανέμου δεν ήταν σημαντικές ώστε να δικαιο-
λογούν απόκλιση από την πορεία. 

Στα Τσελεβίνια ήταν η άλλη μεγάλη απόφαση 
τακτικής. Αρκετοί πέρασαν από μέσα που 
είναι πιο σύντομη διαδρομή προς την Ύδρα, 
όμως στην έξοδο τους περίμενε πτώση του 
ανέμου. Άλλοι πέρασαν έξω από τις βρα-
χονησίδες και συνέχισαν προς τις ακτές της 
Ύδρας ελπίζοντας σε πιο ζωηρά στεριανά.

Οι αλλαγές στην ένταση και τη διεύθυνση 
του ανέμου μέσα στο στενό κράτησαν τους 
ιστιοπλόους σε εγρήγορση, διεκδικώντας σε 
αυτά τα τελευταία μέτρα μία καλύτερη θέση. 
Ωστόσο όλοι ταξίδεψαν γρήγορα και όλος ο 
στόλος τερμάτισε σύντομα. 

Στο μικρό και γραφικό λιμάνι της Ύδρας 
επικρατούσε φυσικά το αδιαχώρητο. Όμως οι 
ιστιοπλόοι είναι συνηθισμένοι να δένουν τα 
σκάφη το ένα πάνω στο άλλο όταν λαμβά-
νουν μέρος σε αγώνες, ώστε να βολεύονται 
όλοι. Το βράδυ του Σαββάτου το μικρό νησί 
είχε γεμίσει με ιστιοπλόους που βγήκαν να 
διασκεδάσουν.

Την Κυριακή το μεσημέρι έγινε η απονομή 
στους νικητές των κατηγοριών και των ομά-

δων. Νικητές στην κατηγορία Performance 
ήταν το BLACK JACK (Μ. Χατζηκυριακάκης), 
το BULLET – ENCODE (Ν. Σινούρης και Δ. 
Δεληγιάννης) και PIX LAX III (Δ. Βασιλάκος). 
Στην κατηγορία Sport οι τρείς πρώτοι ήταν 
το SKORPIOS (Η. Πάλλης), το ALMYRA (Ε. 
Καντζαβέλος) και το ΕΧ ΑΝΙΜΟ (Σ. Τσάμης).

Η καλοκαιρία συνεχίστηκε όλο το τριήμερο. Τη 
Δευτέρα το πρωί στις 10.30 τα σκάφη πήραν 
εκκίνηση από την Ύδρα για την ιστιοδρομία 
της επιστροφής. Ο άνεμος ήταν πάλι ασθε-
νής κατά την εκκίνηση, με διεύθυνση από τις 
70 μοίρες, όμως λίγο αργότερα περίμενε τον 
στόλο μεγαλύτερη ένταση. Έτσι έφτασαν τα 
σκάφη στα Τσελεβίνια και άλλαξαν πλεύση 
προς το Σαρωνικό. Η διεύθυνση του ανέμου 
γύρισε σταδιακά προς τον νοτιά – νοτιοανα-
τολικό αλλά η ένταση του ανέμου όμως δεν 
φάνηκε να βελτιώνεται, με αποτέλεσμα τα πιο 
αργά και βαριά σκάφη να βλέπουν τον τερ-
ματισμό σαν άπιαστο όνειρο, ενώ και τα πιο 
γρήγορα αγωνιστικά κατέβαλλαν προσπάθει-
ες ώστε να διατηρήσουν την ταχύτητά τους.

Τελικά πιο ευνοημένα σκάφη αποδείχτηκε 
πως ήταν εκείνα που ο βαθμός ικανότητάς 
τους βρισκόταν κάπου στη μέση του στόλου 
και που με επιμονή και προσήλωση κατάφε-
ραν να περάσουν τη γραμμή τερματισμού σε 
καλό χρόνο. Στην κατηγορία Performance 
την ιστιοδρομία της επιστροφής κέρδισε το 
SUGAR (Α. Αθανασίου) με δεύτερο το ANAX 
(Ν. Αναγνώστου) και τρίτο το JUNIOR (Κ. 
Κουφουδάκης), ενώ στα σκάφη Sport η τριά-
δα ήταν EX ANIMO (Σ. Τσάμης), ANNA MARIA 
II (Α. Γιαννακόπουλος) και LENA (Β. Πρίφτης).

Το τριήμερο της εθνικής εορτής της 28ης 
Οκτωβρίου, από το Σάββατο ως τη Δευτέρα, 
ολοκληρώθηκε έτσι με έναν ωραίο τρόπο, 
με καλοκαιρία στο κατώφλι του Νοεμβρίου, 
πολλές συμμετοχές, ωραίες ιστιοδρομίες και 
πολύ όμορφο κλίμα μεταξύ των ιστιοπλόων, 
όπως συνηθίζεται στους αγώνες ιστιοπλοΐας.

Οι τελικοί νικητές στη γενική βαθμολογία 
μετά τις δύο ιστιοδρομίες Φάληρο – Ύδρα και 
Ύδρα – Φάληρο ήταν:

Κατηγορία PERFORMANCE

1. JUNIOR – Κ. ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ

2. Α35 – Γ. ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΗΣ

3. SUGAR – Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κατηγορία SPORT

1. EX ANIMO – Σ. ΤΣΑΜΗΣ

2. ALMYRA – Ε. ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ

3. LENA – Β. ΠΡΙΦΤΗΣ

Αγώνας  Ύδρας 2019
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Αγώνας "Γουρουνόπουλο 2019"

Κείμενο: Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας 
Φωτογραφίες: Δ. Τσαπέλας

Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας διοργάνωσε 
για 19η συνεχή χρονιά την Κυριακή 20 Οκτωβρί-
ου 2019 τον αγώνα "ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ 2019", 
με μεγάλη επιτυχία και με πολλές συμμετοχές σκα-
φών όλων των κατηγοριών. Ο παράκτιος αυτός αγώ-
νας συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα της 
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας. 

Συμμετείχαν περίπου 300 ιστιοπλόοι και 41 ιστιοπλοϊκά σκάφη.  
Η ονομασία του αγώνα προήλθε από το πρωτότυπο έπαθλο, ένα καλο-
ψημένο γουρουνόπουλο. Πρόκειται για έναν πολύ τεχνικό αγώνα, κατά 
τον οποίον τα πληρώματα απαιτείται να δώσουν σημασία στις λεπτο-
μέρειες και να κινηθούν γρήγορα, καθώς η σύντομη διάρκειά του δεν 
αφήνει περιθώρια διόρθωσης λαθών. Η εκκίνηση δόθηκε στις 11.00 
το πρωί με ήπιες καιρικές συνθήκες. Παρ’ όλα αυτά ο άνεμος βοήθησε 
καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα με μικρή ένταση αλλά σταθερότητα. 

Ο πρώτος νικητής της πολυπληθέστερης κατηγορίας πήρε το επα-

μειβόμενο κύπελλο "ΓΟΥΡΟΥΝΙ" και στους τρεις πρώτους νικητές 
της κατηγορίας δόθηκε από κοινού ένα ψημένο ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥ-
ΛΟ (προσφορά του ΝΑΟΒ). Στις 2.30, μετά τη λήξη του αγώνα, τα 
πληρώματα βγήκαν στη στεριά στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, όπου 
ξεκινώντας από την προσφορά του χορηγού μας ΜΙΡΑΝ με σουτζούκια 
και παστουρμά, συνέχισαν το παραδοσιακό ψήσιμο με σουβλάκι και 
πανσέτες και ατελείωτες μπύρες μέχρι τελικής πτώσεως.

Νικητές του αγώνα είναι οι παρακάτω:

Κατηγορία SPORT

VENTUS Μ. ΚΛΟΥΒΑΣ   ΝΑΣ 
ΤΟ ΚΕΦΙ ΜΑΣ Θ. ΓΙΟΥΒΑΝΟΓΛΟΥ  ΝΑΟΒ 
ΦΛΕΡΤ  Μ. ΠΕΤΟΥΣΗΣ  ΝΑΟΒ

Κατηγορία PERFORMANCE 
JUNIOR  Κ. ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ  ΝΟΤΚ 
AURORA ΕΜ. ΠΑΣΑΜΙΧΑΛΗΣ ΝΟΠΦ 
BLACK JACK Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΟΠ
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ανοικτή θάλασσα Κείμενο: Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιά 
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης

Mετά από τέσσερις ημέρες έντο-
νων συγκινήσεων και σπουδαίων 
ιστιοπλοϊκών μαχών, έπεσε η 
αυλαία του Πανελληνίου Ανοι-
χτής Θαλάσσης ORC 2019 που 
διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο 
Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Πειραιώς.

Περισσότεροι από 200 ιστιοπλόοι με 21 
σκάφη, μεταξύ των οποίων και οι ολυμπιο-
νίκες, Τάκης Μάντης, Παύλος Καγιαλής, 
Δημήτρης Μούγιος, Δημήτρης Δεληγιάν-
νης και Λεωνίδας Πελεκανάκης, αλλά και οι 
πρωταθλητές Γιάννης Μιτάκης, Παναγιώτης 
Καμπουρίδης και Μιχάλης Πατενιώτης 
συναγωνίστηκαν μέχρι την τελευταία κούρσα 
για τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος στην 
Ανοιχτή Θάλασσα.

Το αγωνιστικό μέρος ολοκληρώθηκε το μεση-
μέρι της Κυριακής και το βράδυ ακολούθησε 
η απονομή των επάθλων, σε μία τελετή που 
τίμησαν με την παρουσία τους ο υφυπουρ-
γός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο 
δήμαρχος Πειραιώς Γιάννης Μώραλης, ο 
βουλευτής Πειραιά Κατσαφάδος, ο γενικός 
γραμματέας Ναυτιλίας & Λιμενικών Υπο-
δομών Ευάγγελος Κυριαζόπουλος και ο 
γενικός γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος 
Μαυρωτάς.

Ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης 
Αυγενάκης τόνισε: «Είναι μεγάλη η χαρά που 
βρίσκομαι εδώ γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να 
μεταφέρω ποιο είναι το πνεύμα και ποια είναι 
η φιλοσοφία και το πρόγραμμα όσον αφορά 
στον αθλητισμό στη χώρα μας. Σας λέω λοιπόν 
ότι δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι κρατι-
κοδίαιτος ο αθλητισμός. Με τη νέα κυβέρνηση 
ο αθλητισμός αποτελεί μία βαριά, μεγάλη 
βιομηχανία, που θα παράγει αθλητές – πρότυ-
πα για τον κόσμο και συνδέεται άμεσα με τον 
τουρισμό και ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες. 
Το Υπουργείο Αθλητισμού δεν είναι Υπουργείο 
Ποδοσφαίρου, είναι Υπουργείο Αθλητισμού. 
Αγαπάμε και σεβόμαστε όλους τους αθλητές 
και όλα τα αθλήματα και θα στηρίξουμε με 

κάθε τρόπο, νομοθετικά και μη τις πρωτοβου-
λίες που παίρνετε.»

Ο Πρόεδρος του ΙΟΠ Γιάννης Παπαδημητρί-
ου δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερα σημαντική η πα-
ρουσία της πολιτικής ηγεσίας του αθλητισμού 
στην αποψινή τελετή και ιδιαίτερα του κυρίου 
Λευτέρη Αυγενάκη καθώς στέλνεται μήνυμα 
στήριξης στους αθλητές που κάνουν τόσες 

θυσίες για να φέρνουν επιτυχίες στη χώρα 
μας. Θέλω να ευχαριστήσω τα πληρώματα των 
σκαφών για τη συμμετοχή τους στο Πανελ-
λήνιο, καθώς και τις επιτροπές του αγώνα 
που λειτούργησαν άψογα ώστε να έχουμε μία 
ιδιαίτερα επιτυχημένη διοργάνωση. Επίσης και 
την ΕΑΘ με τον πρόεδρο της Ακη Τσαλίκη για 
την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε».

Πανελλήνιο ORC 2019
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Μετά από επτά ιστιοδρομίες οι νικητές είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ORC A

1. EX OFFICIO (ΝΟΕ) με κυβερνήτη τον  
 Γιώργο Πετρόχειλο

2. CODE ZERO-MASTIHASHOP (ΙΟΠ) με  
 κυβερνήτη τον Μιχάλη Μπελέγρη

3. VELOS (ΝΟΕ) με κυβερνήτες τους  
 Παναγιώτη Μάντη / Παύλο Καγιαλή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟRC B

1. BLUE LINE (ΝΑΣΚ “ΑΙΟΛΟΣ”) με  
 κυβερνήτη τον Γιώργο Δρακόπουλο

2. PEGA-MUSTO (ΠΟΙΑΘ) με κυβερνήτη τον  
 Δημήτρη Αλεβιζάκη

3. ANAX-VICTORIA – TECHNOSERVICE  
 (NO Λαγονησίου) με κυβερνήτη τον  
 Νίκο Αναγνώστου

Το Πανελλήνιο Ανοικτής Θαλάσσης ORC 
διοργάνωσε ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς 
σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής 
Θαλάσσης (ΕΑΘ) της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας (ΕΙΟ) και την αιγίδα του Δήμου 
Πειραιά. Χορηγοί της διοργάνωσης είναι οι 
North Sails, Sixt rent a car, Yamaha, ABOVE, 
Tsakos Group of Companies, VMG factory.
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διεθνή

Τα πανέμορφα και πολυσύχνα-
στα στενά του Βοσπόρου στην 
Κωνσταντινούπολη φιλοξένησαν 
κι εφέτος την 18η ιστιοπλοϊκή 
διοργάνωση Bosphorus Cup, τη 
μεγαλύτερη ιστιοπλοϊκή διοργάνω-
ση που έχει να επιδείξει η Τουρκία. 
Το Bosphorus Cup που ξεκίνησε το 
2002 από τον Orhan Gorbon της 
ORG Sports Marketing, κάθε χρόνο 
μεγαλώνει και βελτιώνεται. Το μυ-
στικό του, είναι η ισορροπία ανάμε-
σα στις ενδιαφέρουσες ιστιοδρομί-
ες και στις αξέχαστες εκδηλώσεις 
που ακολουθούν στη στεριά. 

Η περιοχή διεξαγωγής των ιστιοδρομιών, 
στον Βόσπορο, που χωρίζει την Ευρώπη 
από την Ασία, με τα παραλιακά κτίρια με 
την πανέμορφη αρχιτεκτονική, το γραφι-
κό μαγευτικό τοπίο αλλά και τα θαλάσσια 
ρεύματα και την έντονη θαλάσσια κυκλοφο-
ρία, αποτελεί έναν από τους ομορφότερους 
θαλάσσιους στίβους.

Η διοργάνωση διαρκεί δύο ημέρες κι εφέτος 
έγινε το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, την 
ημέρα των παράκτιων ιστιοδρομιών και την 
Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου που περιλαμβά-
νει δύο όρτσα – πρύμα, ενώ το ίδιο βράδυ 
ακολουθεί η τελετή λήξης και απονομή των 
επάθλων στους νικητές.

Το περίτεχνο τρόπαιο του αγώνα έχει σχε-
διάσει ο Can Yalman και την προηγούμενη 
φορά το κέρδισε η ομάδα Cerrahi Cheese 
Sailing από την Κωνσταντινούπολη με ένα 

Farr 40 με κυβερνήτη τον Levent Peynirci.

Φέτος έχουν δηλώσει συμμετοχή 60 σκάφη 
με ομάδες από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία 
και την Ελβετία, ενώ στο παρελθόν έχουν λά-
βει μέρος και αρκετά σκάφη από την Ελλάδα. 

Στον φετινό αγώνα έκανε το ντεμπούτο του 
και το νέο σκάφος MAT 1070, σχεδίασης 
Nivelt / Muratet, ενώ κάθε χρόνο την παρά-
σταση 'κλέβουν' τα Farr 40, μία κλάση που 
είναι πολύ δημοφιλής στη γείτονα χώρα.

Οι αγώνες φέτος ξεκίνησαν το Σάββατο 28 
Σεπτεμβρίου. Στο πιο όμορφο σημείο του 
Βοσπόρου είχε στηθεί η γραμμή εκκίνησης. 
Η διαδρομή ήταν μία παράκτια ιστιοδρομία 
μήκους 12 ναυτικών μιλίων. Υπήρχε σημείο 
στροφή κάτω από τη γέφυρα του Βοσπόρου, 
το οποίο τα σκάφη έπρεπε να παρακάμψουν 
δύο φορές. Έγιναν δύο τέτοιες ιστιοδρομίες, 
ώστε να σκάφη να περνούν πάνω – κάτω 

Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Νίκος Ζάγκας, Pedro Martinez

18th Bosphorus Cup
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στο κανάλι, μπροστά στους θεατές. Λόγω 
των ισχυρών ρευμάτων που επικρατούν στην 
περιοχή, τα περισσότερα σκάφη έκαναν τακ 
κυριολεκτικά μερικά μέτρα μακριά από την 
προβλήτα του ξενοδοχείου Feriye που φιλο-
ξενούσε τους θεατές.

Οι ιστιοδρομίες ξεκίνησαν με μία μικρή κα-
θυστέρηση λόγω ασθενών ανέμων, κάτι που 
γρήγορα ευτυχώς βελτιώθηκε και επέτρεψε 

στα σκάφη να κάνουν γρήγορες και θεαματι-
κές κούρσες.

Ο στόλος περιελάμβανε σκάφη από τέσσερις 
χώρες, μερικά μεγάλα 50 ποδών και πολλά 
40 ποδών αγωνιστικά. 

Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου ήταν προγραμ-
ματισμένες να γίνουν δύο ιστιοδρομίες όρτσα 
πρύμα στη θαλάσσια περιοχή μπροστά στη 
Setur Marina που φιλοξενούσε τα σκάφη και 
που δεν θα παρεμποδιζόταν η θαλάσσια κυ-
κλοφορία. Όμως η έλλειψη ανέμου οδήγησε 
σε πολύωρη αναβολή. 

Τα πληρώματα περίμεναν στον μόλο να 
αλλάξουν οι συνθήκες, ώσπου το μεσημέρι 
η θαλάσσια αύρα έκανε την εμφάνισή της. 
Και πάλι όμως οι ασθενείς άνεμοι δεν είχαν 
διάρκεια με αποτέλεσμα πολλά σκάφη να 
μην καταφέρουν να τερματίσουν μέσα στο 
χρονικό όριο των 120 λεπτών. Κάποια σκάφη 

της κατηγορίας IRC 2 και όλα τα σκάφη της 
κατηγορίας IRC 3 έμειναν εκτός ορίου.

Την κατηγορία IRC 4 κέρδισε το σκάφος 
Alize G28 ενώ την κατηγορία cruising κέρδι-
σε το σκάφος Parea από τη Βουλγαρία.

Την κατηγορία IRC 1 κέρδισε το σκάφος MAD 
X, ενώ στην κατηγορία IRC 2 πρώτο βγήκε το 
Corendon Cheese. 

Νικητής του Bosphorus Cup αναδείχτη-
κε το σκάφος Cerrahi Cheese από την 
Κωνσταντινούπολη με κυβερνήτη τον Levent 
Peynirci. Το ίδιο σκάφος ήταν και ο νικητής 
της διοργάνωσης του 2018.

Μάλιστα ο Levent Peynirci είναι ο πιο 
επιτυχημένος κυβερνήτης στην ιστορία του 
Bosphorus Cup.

Το 2021, το 20ό Bosphorus Cup θα γιορταστεί 
με ιδιαίτερο τρόπο στην Κωνσταντινούπολη.
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Ο αγώνας της Μάλτας, το Middle 
Sea Race, είναι ένας από τους 
πιο απαιτητικούς αγώνες ανοικτής 
θαλάσσης παγκοσμίως. Αυτή τη 
χρονιά περιελάμβανε μερικούς 
από τους πιο εμβληματικούς 
χαρακτήρες της διοργάνωσης 
που φέτος έσβησε 40 κεράκια. Η 
εκκίνηση δόθηκε το Σάββατο 19 
Οκτωβρίου στις 1 το πρωί και 
είχε 113 συμμετοχές στη γραμμή 
εκκίνησης.

Το σκάφος Elusive 2 από τη Μάλτα με 
πλήρωμα την οικογένεια Podesta και το 
αμερικάνικο μάξι σκάφος Rambler του 
George David, ήταν οι δύο πρωταγωνιστές 
σε έναν αγώνα που απαιτούσε επιμονή και 
υπομονή με συνθήκες τόσο ακραίες που άλ-
λοτε βασάνιζαν τα πληρώματα με την άπνοια 
και άλλοτε τιμωρούσαν τα σκάφη με την 
κακοκαιρία. Αλλά έτσι είναι αυτός ο αγώνας. 
Το βασικό του χαρακτηριστικό το οποίο τον 
ξεχωρίζει από τα άλλα μεγάλα offshore είναι 
οι ακραίες συνθήκες, από την πλήρη άπνοια 
στην απόλυτη καταιγίδα.

Η οικογένεια Podesta είναι συνυφασμένη με 
τον αγώνα από το 1968. Ο Arthur Podesta 
ήταν ένας από τους επτά ιστιοπλόους του 
σκάφους Josian, το νικητήριο σκάφος 
της πρώτης διοργάνωσης. Ως πλήρωμα 
ο Podesta γνώρισε και πάλι την επιτυχία 
το 1970 με το σκάφος Tikka, όπως και το 
1983 με το σκάφος Saudade, πριν εκλεγεί 
πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου της Μάλτας 
(RMYC) το 1990. Από το 2002 και μετά λάμ-
βανε μέρος στον αγώνα με το δικό του σκά-
φος, με το οποίο έπαιρνε και τα τρία παιδιά 
του τα οποία βρίσκονταν τότε στην εφηβική 
ηλικία. Όταν απεβίωσε το 2015, ο Podesta 
είχε λάβει μέρος και στις 35 διοργανώσεις 
που είχαν γίνει μέχρι τότε. Τα παιδιά συνέ-
χισαν την παράδοση και βρίσκονταν πάντα 
στη γραμμή εκκίνησης, χωρίς ποτέ όμως να 
καταφέρουν τη μεγάλη διάκριση, παρόλο 
που πολλές φορές έφτασαν στη δεκάδα ή σε 

κάποια νίκη στην κλάση τους. Όλα αυτά όμως 
μέχρι τώρα.

«Οι προετοιμασίες της επόμενης χρονιάς 
ξεκινούν αμέσως μόλις ολοκληρωθεί ένας 
αγώνας», δήλωνε ο Christoph Podesta ο 
οποίος, παρά την καλή τους προετοιμασία, 
δεν ήταν και τόσο αισιόδοξος για την έκβαση 
του αγώνα. «Ο μισός αγώνας προβλεπόταν 
να είναι πρύμα με ελάχιστο αέρα, κάτι που 
δεν ευνοεί καθόλου το σκάφος μας. Έτσι, 
στόχος μας ήταν να βρισκόμαστε στη σω-
στή θέση από πλευράς τακτικής, μέχρι να 

καβατζάρουμε τη Favignana.» Και πράγματι 
αυτό έκαναν. Όταν η ένταση του ανέμου 
άρχισε να αυξάνεται στο βορειοδυτικό άκρο 
της Σικελίας, το Elusive 2 ταξίδεψε την περισ-
σότερη ώρα όρτσα σε δύσκολες συνθήκες, 
βλέποντας όμως πλέον μία καλή θέση στον 
τερματισμό. Από εκείνο το σημείο, ήταν ένας 
αγώνας αντοχής.

Ωστόσο για την οικογένεια-πλήρωμα Podesta 
τίποτα δεν ήταν εξασφαλισμένο μέχρι τη γραμ-
μή τερματισμού, αφού το σκάφος Courrier 
Recommandé, το οποίο είχε διακριθεί στο 

διεθνή Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: ©Rolex / Kurt Arrigo

40th ROLEX MIDDLE 
SEA RACE Μια οικογενειακή 

υπόθεση!
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παρελθόν και τώρα τερμάτισε στη δεύτερη 
θέση, τους κυνηγούσε κατά πόδας. «Το όνομα 
Elusive έχει συσχετιστεί με τον αγώνα τα 
τελευταία 18 χρόνια και προσπαθήσαμε να 
τιμήσουμε την ιστορία του μέχρι τέλους», 
σχολίασε ο Aaron Podesta στην απονομή.

Ο αγώνας των 606 ναυτικών μιλίων της 
Μάλτας αποτελεί φυσικά το μέγιστο αθλη-
τικό γεγονός του νησιού και όλοι οι ντόπιοι 
το περιμένουν με ανυπομονησία. Εννοείται 
πως όλες οι ιστιοπλοϊκές ομάδες του νησιού 
λαμβάνουν μέρος στον αγώνα τους. Άλλωστε 
οι ίδιοι γνωρίζουν καλύτερα από όλους τις 

ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Όμως ο αγώνας ελκύει το ενδιαφέρον και 
πολλών ομάδων από το εξωτερικό, πολλές 
φορές και μεγάλων διάσημων ομάδων και 
πολύ ιδιαίτερων σκαφών. Για παράδειγμα το 
Rambler του Βρετανού George David, ένα 
μάξι σκάφος 27 μέτρων (88 πόδια) σχε-
δίασης Juan K. το οποίο έχει επιτύχει Line 
Honours, δηλαδή πρώτο σκάφος που τερμα-
τίζει, σε κάθε μία από τις έξι συμμετοχές του 
από το 2015. Ο George David με προηγούμε-
νο σκάφος του κατέχει και το ρεκόρ ταχύτη-

τας του αγώνα από το 2007.

Το Rambler φέτος εμφανίστηκε ανανεωμέ-
νο. Μάλλον βελτιστοποιημένο για ασθενείς 
εντάσεις ανέμου, μετά τις απαραίτητες 
τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του περασμέ-
νου χειμώνα. Η σημασία στις λεπτομέρειες 
και η συστηματική δουλειά του πληρώματος 
οδήγησε στην κατάκτηση των Line Honours 
και στον αγώνα Rolex Giraglia αλλά και στο 
Fastnet που έγινε νωρίτερα, το καλοκαίρι. 
Έτσι και τώρα όλα έδειχναν πως το σκάφος 
θα πέρναγε πρώτο τη γραμμή τερματισμού.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα όμως η εξέλιξη 
δεν ήταν και τόσο εύκολη. Στο πρώτο μισό 
του αγώνα βορείως του στενού της Μεσσίνας 
και κοντά στο ηφαιστειακό νησί Στρόμπο-
λι, αλλά και μετά μέχρι τη Favignana στη 
βορειοδυτική άκρη της Σικελίας, ο αγώνας 
ήταν πολύ αργός και οι συνθήκες πάρα πολύ 
επίφοβες να μείνει το σκάφος σε κάποιο 
σημείο χωρίς αέρα και να το προσπεράσουν 
οι αντίπαλοι. Με αποφασιστικές κινήσεις 
τακτικής όμως, αλλά και άψογη εκτέλεση 
των κινήσεων από το πλήρωμα, το σκάφος 

κατάφερε να παραμένει μονίμως σε κίνηση 
και τελικά να τερματίσει πρώτο μετά από 47 
ώρες και 55 λεπτά αγώνα. 

Το πρωί της Πέμπτης 24 Οκτωβρίου, ο Bruno 
Cardile επικοινώνησε με το γραφείο της 
διοργάνωσης στο RMYC λέγοντας πως το 
καταμαράν Ad Maiora είχε στείλει σήμα κιν-
δύνου Mayday και είχε ξεκινήσει η διαδικασία 
διάσωσης του πληρώματος. Ωστόσο οι πολύ 
δύσκολες καιρικές συνθήκες εμπόδιζαν τους 
διασώστες από το να επέμβουν άμεσα και 
έπρεπε να περιμένουν για αρκετές ώρες. Η δι-
άσωση του πληρώματος του Ad Maiora τελικά 
ξεκίνησε από την Ακτοφυλακή της Λαμπεντού-
ζα εντός της ίδιας ημέρας και όλοι οι ιστιοπλό-
οι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά.

To τελευταίο σκάφος τερμάτισε το Σάββατο 
26 Οκτωβρίου το πρωί. Την ίδια ημέρα έγινε 
και η τελετή απονομής των επάθλων στους 
νικητές όλων των κατηγοριών, με την παρου-
σία, όπως πάντα, των Αρχών του νησιού, που 
έχουν αγκαλιάσει τον αγώνα και τον υποστη-
ρίζουν με όλα τα μέσα.
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διεθνή

Ήταν η τρίτη φορά στα τελευταία 
τέσσερα χρόνια που η ομάδα του 
Tofinou 9.5 "ΑΕΤΟΣ" λάμβανε 
μέρος στη διάσημη regatta “Les 
voiles de St. Tropez” την πρώτη 
εβδομάδα του Οκτώβρη. Οπως και 
τις προηγούμενες φορές είμασταν 
η μόνη ελληνική συμμετοχή. Το 
πλήρωμα αποτελούνταν από τον 
Σίμο Καμπουρίδη, τον Γιώργο 
Τσιγκούλη, τον Άκη Τσαρούχη, 
τον Αλέκο Σταχτούρη και τον 
Νίκο Σινούρη.

Φθάνοντας αργά το απόγευμα της Κυριακής 
29 Σεπτεμβρίου στο Holiday Marina Resort, 
ένα πολυτελές κάμπινγκ για τροχοβίλες, στην 
περιοχή Cogolin, καμμιά δεκαριά χιλιόμετρα 
από το λιμάνι του St.Tropez, είχα την εντύπω-
ση ότι επέστρεφα σπίτι μου. Εκεί συνάντησα 
τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος που είχαν 
ξεκινήσει από την Αθήνα, την Πέμπτη το πρωί 
στις 26 Σεπτεμβρίου με το λευκό Cayenne της 

μητέρας του Άκη, ρυμουλκώντας τον “AETO” 
στη διαδρομή Αθήνα – Πάτρα, Πάτρα – Ανκό-
να με το φέρυ και στη συνέχεια Ανκόνα – St. 
Tropez (μια απόσταση 1.000 χλμ.). 

Από την προηγούμενη φορά που λάβαμε 
μέρος το 2017, είχαν γίνει ορισμένες αλ-
λαγές: Η επιτροπή αγώνων έβαλε την κλάση 
μας “Modern Classics” να τρέξει με τα 
σύγχρονα σκάφη, ενώ παλαιότερα τρέχαμε με 
τα 'παραδοσιακά'. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
ο 'στίβος' να μεταφερθεί πιο ανοιχτά στον 
κόλπο του St. Tropez και η έναρξη των ιστιο-
δρομιών μια ώρα νωρίτερα. Επίσης ο κύριος 
χορηγός του αγώνα ήταν πλέον η ROLEX προ-
σφέροντας ακόμη περισσότερη αίγλη στην 
ήδη διάσημη regatta. 

Ο καιρός ήταν πολύ καλός με λιακάδα και 
υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της 
ημέρας – το βράδυ έκανε ψύχρα. Φέτος φυ-
σούσε πολύ και ορισμένες ημέρες (Δευτέρα 
και Τετάρτη δεν έγιναν αγώνες) με άνεμο 
πάνω από 30 μίλια. Την Πέμπτη ήταν η ημέρα 
της πρόκλησης (“le defi”) και δεν γίνονταν 
κούρσες. Τελικά έγιναν τρεις μόνο κούρσες 
και μέτρησαν και οι τρεις.

Η κλάση μας η οποία αποτελούνταν από εί-

κοσι σκάφη – εννιά 'ολόιδια' Tofinou 9.5, ένα 
Tofinou 16, δύο Tofinou 12, ένα Wallynano, 
τέσσερα Code 0 και τρία Code 1. 

Στην πρώτη ιστιοδρομία, με ταχύτητα ανέμου 
16 κόμβους, ο Σίμος πήρε μια καταπληκτική 
εκκίνηση και με το πρώτο μπράτσο να είναι 
όρτσα πέρασε σιγά σιγά όλους τους αντιπά-
λους μας. Όλα τα σκάφη είχαν μαύρα πανιά και 
εμείς είχαμε ολοκαίνουργα carbon Quantum 
(μαΐστρα και φλόκο) που μας είχε φτιάξει ο 
Πάτροκλος Ταχτατζής. Σε όλες τις κούρσες 
είχαμε προσωπικές 'μονομαχίες' με το κόκκινο 
'αδελφάκι' μας "Pitch" και το αμερικάνικο 
Tofinou 9,5 "Julia". Στο δεύτερο μπράτσο, το 
“Pitch” κατάφερε να μας περάσει εκμεταλλευ-
όμενο ορισμένα 'λάθη' μας στα πρύμα και να 
τερματίσει πρώτο όπως και το "Julia".

Στη δεύτερη ιστιοδρομία της Παρασκευής, με 
πολύ αέρα (μέχρι 20 κόμβους) πήγαμε εξαι-
ρετικά τερματίζοντας δεύτεροι με το "Pitch" 
στην τρίτη θέση. Έτσι φθάσαμε στην τρίτη 
και τελευταία κούρσα του Σαββάτου, με λίγο 
σχετικά αέρα, όπου τερματίσαμε τρίτοι, ενώ 
το "Pitch" ήρθε πέμπτο και το "Julia" τέταρτο.

Στη γενική βαθμολογία της κλάσης είχαμε τρι-
πλή ισοβαθμία στην πρώτη θέση "Camomille 
3" – Tofinou 16 (σκάφος με πολύ μεγαλύ-
τερες διαστάσεις από το δικό μας), "Pitch" 
– Tofinou 9,5 και ο "ΑΕΤΟΣ" - Tofinou 9,5 με 
το "Camomille 3" και "Pitch" να καταλαμβά-
νουν την πρώτη και δεύτερη θέση αντί-
στοιχα διότι είχαν από μια πρώτη θέση ενώ 
εμείς είχαμε μια δεύτερη και στην κατηγορία 
Tofinou 9,5 ήρθαμε πρώτοι στη γενική, με 
δεύτερο το "Pitch" και τρίτο το "Julia".

Την Κυριακή το πρωί, έγινε στη Citadel του St. 
Tropez η εντυπωσιακή απονομή επάθλων και 
μετά ακολούθησε η πολυτελέστατη δεξίωση.

Κείμενο και φωτογραφίες: Νίκος Σινούρης

Αναμνήσεις από την εβδομάδα 
“Les voiles de St. Tropez” 2019
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άρθρο

Ένας νεαρός από τα Χανιά της 
Κρήτης, ο Κλεάνθης Αναστασάκης, 
πριν ακόμα κλείσει τα 27 του χρόνια, 
ξεκίνησε να κάνει πράξη το όνειρο 
κάθε ιστιοπλόου: Να περιπλεύσει 
τη Γη με ένα ιστιοφόρο σκάφος!

Ο Κλεάνθης είναι απόφοιτος της Σχολής 
Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης του 
ΠΟΙΑΘ και παρακολούθησε τα μαθήματα 
στην Κρήτη από όπου κατάγεται. Μετά την 
αποφοίτησή του ξεκίνησε να ταξιδεύει στο 
Αιγαίο. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για το 
ανήσυχο πνεύμα του. Γι αυτό και ξεκίνησε 
να προετοιμάζεται για να κάνει τον γύρο του 
κόσμου! Μακριά από τα φώτα της δημοσιό-
τητας και με εντελώς δικά του μέσα διάβασε, 
έψαξε, πειραματίστηκε, προετοιμάστηκε και 
τον Αύγουστο του 2017 απέπλευσε από 
το λιμάνι της Σούδας στα Χανιά.

Με το μεγάλο ταξίδι του θέλει να δείξει πόσο 
όμορφη είναι η Γη που ζούμε, αλλά και πώς 
να εξερευνήσουμε υπέροχα μέρη με φθηνό 
και λιγότερο συμβατικό τρόπο. Πόσο εφικτό 
είναι ένα τέτοιο ταξίδι ζωής με τη σωστή 
προετοιμασία και την ανάλογη σύνεση.

Τα δύο πρώτα χρόνια ταξίδευε μόνος του, 
παρέα με τη γάτα του! Τον τελευταίο χρόνο 
όμως μοιράζεται την ταξιδιωτική αυτή εμπει-

ρία με την κοπέλα του, Conceicao Bernardo 
Silva Gomes, με την οποία ταξιδεύουν 
μαζί. Εκείνη δεν διέθετε εμπειρία, παρά 
μόνο ταλέντο και όρεξη, που είναι τα βασικά 
στοιχεία για τον Κλεάνθη. Τώρα πια βέβαια 
και η Conceicao είναι έμπειρη αφού έμαθε τα 
βασικά μέσα στους πρώτους μήνες.

Ο 27χρονος Χανιώτης, ξεκίνησε για τη μεγά-
λη περιπέτεια από τη Μεσόγειο και ταξιδεύ-
οντας μέχρι σήμερα στην Ιταλία, Γαλλία, 
Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο, Κανάρια 
νησιά, Σενεγάλη, Γουινέα Μπισσάου, νησιά 
Bijagos στη δυτική Αφρική και Κάπο Βέρντε, 
κατάφερε να περάσει τον Ατλαντικό προς την 
Καραϊβική τον Ιανουάριο. Δεν πέρασε στα 
τέλη Νοεμβρίου όπως συνηθίζεται, αλλά πε-
ρίμενε μέχρι τον Ιανουάριο, λόγω της μονα-
δικής ομορφιάς των Bijagos. Έτσι κι αλλιώς, 

τον Ιανουάριο ο Ατλαντικός δεν έχει κακοκαι-
ρίες. Έχει πιο πολύ άνεμο αλλά σταθερό .

Πριν περάσει τον Ατλαντικό τον Ιανουάριο, 
ταξίδεψε στις ακτές της Αφρικής (άφησε 
Νοέμβριο τα Κανάρια) με σκοπό να διαπλεύ-
σει τον Ατλαντικό, αλλά τελικά πήγε δυτική 
Αφρική πρώτα, οπότε καθυστέρησε.

Τελευταίος σταθμός ήταν το Τρινιντάντ όπου 
περιμένει να περάσει η εποχή τον τυφώνων ή 
εποχή των βροχών όπως τη λένε εκεί. Επόμε-
νος σταθμός είναι η Παταγονία, όμως επειδή 
δεν μπορεί να πλεύσει κατευθείαν νότια λόγω 
ρευμάτων, περιμένει να ξεκινήσει τον Μάιο, 
για τον Νότιο Ατλαντικό, για Βραζιλία, Αργε-
ντινή και Παταγονία. Το σκάφος βρίσκεται σε 
ένα καρνάγιο στο Τρινιντάντ, εκτός της ζώνης 
των τυφώνων.

Κλεάνθης Αναστασάκης
επιχειρεί τον περίπλου της Γης

Ο Χανιώτης 

Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
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Ένα ιστιοφόρο σκάφος είναι αυτόνομο όσον 
αφορά την κίνησή του. Δεν ισχύει όμως το 
ίδιο για το πλήρωμα. Το μεγάλο πρόβλημα 
είναι το πόσιμο νερό. Το σκάφος μπορεί 
να φορτώσει αρκετό φαγητό για έξι μήνες 
(ή για τρεις μήνες τώρα που είναι δύο άτομα), 
αλλά από νερό μπορούν να έχουν μαζί τους 
μόνο 250 λίτρα, από λιμάνι σε λιμάνι. Αυτά τα 
250 λίτρα πρέπει να φτάσουν για όσο κρατή-
σει το ταξίδι από 10 μέρες έως 40 μέρες.

Ας ευχηθούμε το ταξίδι του Κλεάνθη Αναστα-
σάκη να αποτελέσει κίνητρο και έμπνευση και 
για άλλους ιστιοπλόους. 

Το σκάφος
Το σκάφος του που ονόμασε Nala είναι ένα 
Beneteau First 26 του 1984, μήκους 8,2 
μέτρων και 2,8 μέτρων πλάτους, κατασκευ-
ασμένο στη Γαλλία από πολυεστέρα. Είναι 
ένα ελαφρύ αλλά γερό cruiser racer σκάφος 
παραγωγής. Ο έξυπνος εσωτερικός σχεδι-

ασμός και η διαμόρφωση του ντεκ, με όλο 
τον έλεγχο να είναι από το κόκπιτ ωστόσο, το 
καθιστά ένα πολύ άνετο και ασφαλές σκάφος.

Μετά την πρώτη καταιγίδα στον Ατλαντικό 
με 35 ως 40 κόμβους άνεμο και πελώρια 
κύματα και τη διεύθυνση από τα δυτικά που 
είναι πολύ σπάνιο, ο Κλεάνθης αποφάσισε 
να κάνει αλλαγές. Μιας και το σκάφος έχει πε-
ριορισμένα σωστικά, με βάση το λεμβολόγιο, 
η προσπάθεια στράφηκε ώστε να γίνει το ίδιο 
το σκάφος αβύθιστο και όσο πιο γερό γίνεται. 

Το σκάφος από κατασκευής του έχει λίνερ, 
δηλαδή διπλό τοίχωμα, το οποίο με λίγες 
μετατροπές που έγιναν στα Κανάρια, στε-
γανοποιεί το σκάφος σε περίπτωση τρύπας 
από κάποιο χτύπημα. Οπότε από τα ύφαλα 
μέχρι και τη μέση περίπου στα σκαλιά αν γίνει 
ρήγμα, το σκάφος δεν βουλιάζει.

Όμως και δομικά έγιναν σημαντικές αλλα-
γές. Έχουν προστεθεί τέσσερις νομείς, ένας 
μπουλμές και δύο διαμήκεις επιπλέον νομείς. 
Ο δε πολυεστέρας ενισχύθηκε περίπου 10 
χιλιοστά στη σύνδεση με την καρίνα.

Σαν εναλλακτική πρόωση, εκτός από την 
κύρια μηχανή, έχει και μια εξωλέμβια, αλλά 
η γνώση από τους ντόπιους και από άλλους 
ωκεανοπόρους οδήγησε στην απλή λύση 
ενός μεγάλου κουπιού (scaling oar), το οποίο 
από την πρύμη προωθεί το σκάφος με 1.5 
κόμβο σε άπνοια. Ταχύτητα αρκετό για να μπει 
το σκάφος σε λιμάνι.

Οι βάσεις του πηδαλίου έχουν ενισχυθεί και 
έχει κατασκευάσει και δεύτερο πηδάλιο,

για την περίπτωση που αυτό σπάσει. Σε περί-
πτωση που και το δεύτερο πηδάλιο σπάσει, η 
πόρτα της καμπίνας έχει σχεδιασμένο πάνω 
της πηδάλιο και μπορεί να κοπεί ανά πάσα 
στιγμή και να τοποθετηθεί.

Το σκάφος έχει τρεις αντλίες σεντινών, μία 
ηλεκτρική και δύο χειροκίνητες, ενώ και η κύ-
ρια μηχανή μπορεί να αντλήσει νερό από τις 
σεντίνες, με three way valve ώστε να τραβάει 
νερό ή από τις σεντίνες ή από τη θάλασσα.

Το ύψος σε όλα τα ντουλάπια έχει αυξηθεί 
κατά 10 εκατοστά για παραπάνω χώρο και 
κάθε ντουλάπι είναι υδατοστεγές για πλευ-
στότητα.

Επίσης έφτιαξε ένα τριμ ταμπ στο πηδάλιο 
ώστε να βοηθάει το τιμόνεμα και να μην κατα-
ναλώνει πολύ ρεύμα ο πιλότος και να μπορεί 
να μπει ανεμοτίμονο (το οποίο υπήρχε αλλά 
έσπασε στην Αφρική και δεν έχει επισκευα-
στεί ακόμα). Η κατανάλωση του αυτόματου 
πιλότου πάντως είναι μεγάλο πρόβλημα, 
αφού και πάλι χρειάζεται 0.3 του Αμπέρ με 
αυτό το σύστημα, εν αντιθέσει με 3-5 Αμπέρ 
που χρειάζεται κανονικά.

Στο κατάστρωμα, όλα τα σχοινιά έρχονται 
πίσω στο κόκπιτ για ασφάλεια και η μαΐστρα 
ακόμα. Η μούδα είναι double line reefing, με 
ένα σχοινί στον ιστό να την κρατά κάτω και 
όχι γάντζο όπως ήταν αρχικά.

Παλιά η μαΐστρα είχε τρεις μούδες, ενώ τώρα 
έχει μόνο δύο, γιατί είναι καλύτερα να αλλάξει 
σε try sail από να ταξιδεύει με την τρίτη μούδα.

Έχει ένα ειδικό σύστημα που επιτρέπει να βι-
ραριστεί το τραισαιλ χωρίς να βγει η μαΐστρα 
και χωρίς να έχει δεύτερο τρακ, χρησιμοποι-
ώντας το ίδιο τρακ της μαΐστρας.

Το ίδιο και ο φλόκος μπροστά, όπου έχει δύο 
θέσεις, αναλόγως με τις συνθήκες. Το άλμπου-
ρο είχε αλλαχτεί το 2000, αλλά έχει ενισχυθεί 
με πρόσθετα βαρδάρια και check stays. Τα 
συρματόσχοινα είναι στο εργοστασιακό μέγε-
θος, δεν υπάρχει λόγος για πιο χοντρά.

Μπροστά έχει ρόλερ, αν και ο ίδιος θα προ-
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τιμούσε να έχει τη τζένοα με σκυλάκια, όμως 
ήταν πιο ακριβό να αλλάξουν τα πλωριά πανιά. 
Ακόμα και όταν έσπασε το ρόλερ, ήταν φτηνότε-
ρο να αλλάξει ρόλερ από το να αλλάξει πανιά.

Το σκάφος είναι όντως αβύθιστο δοκιμά-
στηκε όταν χτύπησε έναν μεγάλο κορμό 
στην Ντομίνικα. Έμεινε με το άνοιγμα για 
δύο μήνες μέχρι να φτάσει στο Τρινιντάντ.

Τα πάντα κλειδώνουν, ντουλάπια κλπ, για την 
περίπτωση που ανατραπεί. Επίσης ο Κλεάνθης 
σχεδίασε ένα αβύθιστο dinghy με χώρο για 
προμήθειες. Δεν ήταν πολύ βολικό όμως και 
τώρα έχει ένα διπλό κανό για την ίδια δουλειά. 
Μπορεί να είναι δύο κανό τον 2.5 μέτρων ή 
ένα μεγάλο των πέντε μέτρων, με την εξωλέμ-
βια με «πηγάδι» στη μέση. Η κατασκευή είναι 
από κόντρα πλακέ και πολυεστέρα.

Στα μελλοντικά σχέδια είναι να ανοιχτεί το 
λινερ και να δει αν μπορεί να βάλει αφρό για 
μόνωση από το κρύο, ή αν θα μπει μόνωση 
από πάνω, για την Παταγωνία. Και βέβαια θα 
βάλει και θέρμανση, κάτι το οποίο χρειάζεται 
έτσι και αλλιώς για να στεγνώνουν νιτσερά-
δες κλπ σε κακές συνθήκες. Υπάρχει η σκέψη 
ακόμα να βγει τελείως η κύρια μηχανή και στη 
θέση της να μπει δεξαμενή για νερό.

Έχει και ένα φουσκωτό dinghy, αλλά δεν είναι 
πολύ βολικό ενώ είναι και ακριβό, ενώ με 
τα μισά χρήματα μπορεί να φτιαχτεί ένα από 
αφρό, που είναι και πιο ελαφρύ.

Θα ήθελε να είχε ένα ραντάρ και ένα forward 
sonar, το οποίο προσπαθεί να το αγοράσω 
τώρα. Όσον αφορά τα πλοία, το σκάφος έχει 

radar detector, μία συσκευή που ενισχύει το 
στίγμα σου στα ραντάρ των πλοίων και σου 
δίνει διόπτευση του ραντάρ που σε είδε, ενώ 
έχει και αλαρμ.

Επίσης θα προσθέσει SSB ράδιο για να μπο-
ρεί να δέχεται δελτία καιρού, γιατί το navtex 
δεν δουλεύει στον ωκεανό.

Ο Κλεάνθης αφηγείται  
μία ιστορία
«Θυμάμαι ότι χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω 
αντιμονή σε COB (Cat Over Board), όταν έπεσε 
η γάτα μου στη θάλασσα. 

Τέσσερις ημέρες μετά το Γιβραλτάρ με έπιασε 
κακοκαιρία, ο άνεμος ήταν 35 με 40 κόμβους 
και από τα δυτικά, πράγμα σπάνιο για την 
περιοχή, το Navtex έδειχνε προειδοποίηση για 
7 μέτρα κύμα και κατά τη γνώμη μου ήταν σί-
γουρα γύρω στα 5 μέτρα εφόσον ξεπερνούσε 
τους σταυρούς και είχαμε κύματα να μπαίνουν 
στο σκάφος από πίσω. Ξαφνικά ήρθε από 
πίσω ένα κύμα μεγαλύτερο από τα άλλα, το 
κόκπιτ γέμισε νερό και η λαγουδέρα έσπασε με 
αποτέλεσμα να μην έχω αυτόματο πιλότο. Όσο 
πιο γρήγορα μπορούσα και με τον φόβο ότι 
θα πάθει ζημιά το πηδάλιο (που χτυπούσε από 
τέλος σε τέλος έχοντας χάσει τα στοπ), έβαλα 
μια από τις τρεις εφεδρικές λαγουδέρες και 
έφερα τον καιρό πρύμα. Ύστερα από ώρες στο 
τιμόνι και με τον καιρό να έχει χειροτερέψει, το 
σκάφος σέρφαρε με 14 μίλια την ώρα, ταχύ-

τητα αρκετά μεγάλη και πια επικίνδυνη για το 
μέγεθος του κι εγώ αδυνατούσα να κρατήσω 
πορεία. Αποφάσισα να κάνω αντιμονή.

Το σκάφος αμέσως έγινε πιο σταθερό και τα 
κύματα χτυπούσαν περίπου 30 μοίρες από την 
πλώρη αλλά είτε λόγω του ρεύματος είτε λόγω 
του ότι είναι Φιν Κιλ ξέπεσα με περίπου 3 μίλια 
την ώρα προς την Αφρική, οπότε αποφάσι-
σα να αλλάξω τακ με σκοπό να μειώσω το 
ξέπεσμα η τουλάχιστον να ξεπέφτω προς τα 
Κανάρια. Μετά την αλλαγή του τακ το σκάφος 
ξέπεφτε προς τα Κανάρια, όμως τα κύματα 
χτυπούσαν πλάγια. Εκείνη τη στιγμή, πιστεύω 
λόγω της κούρασης, δεν μου φάνηκε σαν πρό-
βλημα, όμως πριν περάσει πολλή ώρα είχα το 
πρώτο μου νοκ ντάουν. Ευτυχώς μου στοίχισε 
μόνο δύο βολταϊκά πάνελ και δεν είχα άλλες 
σοβαρές ζημιές, τότε κατάλαβα ότι έπρεπε να 
βρω λύση άμεσα για τα κύματα. Έπαιξα με τα 
πανιά και το πηδάλιο, όμως ότι και να έκανα 
τίποτα δεν βοήθησε, μέχρι που σκέφτηκα να 
ρίξω την πλωτή άγκυρα από τη δεξιά πλευρά 
της πλώρης ώστε να με στρίβει. Παρότι έχω 
την πλωτή άγκυρα πάντα έτοιμη στο στρίτσιο 
της άγκυρας, μου πήρε περίπου 40 λεπτά να 
την ετοιμάσω. Μόλις την έριξα και τέντωσε 
το σχοινί αμέσως το σκάφος έστριψε και τα 
κύματα ερχόντουσαν στις 30 μοίρες! Θρίαμ-
βος, αμέσως μετά πήγα στην καμπίνα, έβγαλα 
τα βρεγμένα ρούχα και έπεσα για ύπνο στο 
πάτωμα. Τις επόμενες 2 με 3 μέρες τις πέρασα 
σε αντιμονή και μόλις ο καιρός καλυτέρεψε 
έπιασα λιμάνι στο Λανζαρότε.»
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ιστορικό διήγημα

Η απόφασή μου να 
φύγω απ’ τη ζωή 
τούτη τη νύχτα είναι 
τελεσίδικη. Θυσίασα 
στους Θεούς, αποχαι-
ρέτησα με διακριτικό 
τρόπο τα παιδιά μου 

και κάποιους λίγους φίλους και 
είμαι έτοιμος. Στον λίγο χρόνο που 
μου απομένει, καθώς πέφτει πια το 
σούρουπο, έρχονται στη μνήμη μου 
πρόσωπα, τόποι και γεγονότα που 
σφράγισαν τη ζωή μου. Επανέρχο-
νται τώρα χωρίς ένταση και πάθος. 

Σκέπτομαι, με πολύ σεβασμό και τρυφερότη-
τα, τη μητέρα μου, τη γλυκιά Θρακιώτισσα Ευ-
τέρπη. Παρ’ ότι υπήρξα ένας δύσκολος γιος, 
ανυπάκουος, απαιτητικός και πεισματάρης, 
με αντιμετώπιζε με κατανόηση και αγάπη. Η 
Ευτέρπη ανησυχούσε για τη μόρφωσή μου, 
επειδή δεν ήταν Ατθίδα και ο νόμος δεν μου 
έδινε το δικαίωμα να φοιτώ στο Λύκειο και 
στην Ακαδημία, όπως οι από δύο Αθηναίους 
γονείς συνομήλικοί μου… Ο Νεοκλής, όμως, 
ο πατέρας μου, γόνος των Λυκομιδών και 
με κύρος στη μεγάλη Λεοντίδα φυλή, μου 
εξασφάλισε φοίτηση στο ονομαστό γυμνάσιο 
Ηρακλέους, στο Κυνόσαργες. Και εκεί υπήρ-
ξα δύσκολος και εριστικός. Ήθελα πάντα να 
επιβάλλω τη γνώμη μου στους συνομηλίκους 
μου και δημιουργούσα συχνά ταραχές στο 
γυμνάσιο. Κάποτε ένας εκνευρισμένος δά-
σκαλος μου είπε: «ουδέν έσει, παί, συ μικρόν, 
αλλά μέγα, πάντως αγαθόν ή κακόν». 

Θυμάμαι το σπίτι μας, κοντά στη θάλασσα, 
στον δήμο Φρεαρρίων. Ευγνωμονώ τους θε-
ούς, που όρισαν να μεγαλώσω εκεί. Οι ευτυ-
χέστερες ώρες της παιδικής μου ηλικίας ήταν 
όταν κολυμπούσα, όταν μάθαινα να λάμνω 
σε κάποιο ακάτιο κι όταν παρακολουθούσα 
πώς ναυπηγούνται τα πλοία. Όσο μεγάλωνα, 
μεγάλωνε και η έλξη της θάλασσας επάνω 
μου. Επιθυμούσα ο τόπος μου να κυριαρχεί 
στη θάλασσα. Αγανακτούσα όταν άκουγα ότι 
η Αίγινα είχε περισσότερα πλοία από εμάς και 
ότι τα εμπορικά μας πλεούμενα αντιμετώπιζαν 
κινδύνους απ’ τους πειρατές! Αναρωτιόμουν 
τί μας τύφλωνε και στοιβάζαμε τα πλοία μας 
στην άμμο του ανοικτού Φαληρικού Όρμου, 
έκθετα σε μια αιφνιδιαστική εχθρική επιδρο-
μή ή σε έναν θυελλώδη νότο, τη στιγμή που 
οι Θεοί μας είχαν χαρίσει τρεις ασφαλείς 
όρμους, τον Κάνθαρο, τη Ζέα και τη Μουνιχία. 
Μεμφόμουν άλλωστε τους συμπατριώτες μου 
για πολλά. Ότι, ας πούμε, είχαν αφήσει την 

Αθήνα και τον Πειραιά χωρίς τείχη κι ακόμη 
γιατί μοιρολατρικά είχαν δεχθεί την υποδού-
λωση των αδερφών μας Ιώνων από τους 
Πέρσες. Με φλόγιζε, θυμάμαι, η προσμονή 
να ενηλικιωθώ, για να μπορώ να ομιλώ στην 
Εκκλησία του Δήμου. Έβλεπα ότι οι νόμοι 
του Σόλωνος και του Κλεισθένους είχαν 
περιορίσει αισθητά την πολιτική επιρροή των 
μεγάλων οικογενειών και ότι ένας επιδέξιος 
ομιλητής θα μπορούσε να περάσει στον δήμο 
τις απόψεις του. Γρήγορα έγινα μέλος μιας 
ομάδας γύρω απ’ τους ποιητές Αρισταγόρα 
και Φρύνιχο, με προσανατολισμό αντιπερσικό. 
Θυμάμαι τί θόρυβο ξεσήκωσε ο Φρύνιχος 
διδάσκοντας τη «Μιλήτου άλωσιν». 

Όλες αυτές οι μνήμες φέρνουν τελικά στον 
νου μου, τί άλλο, τη μεγάλη ναυμαχία στη 
Σαλαμίνα. Η ναυμαχία αυτή δεν ξεχνιέται. Και 
εγώ είχα αγωνιστεί πολύ για να αποβεί νικη-
φόρος. Όταν νικήσαμε στον Μαραθώνα, οι 
περισσότεροι Αθηναίοι, ακόμη κι ο Μιλτιάδης, 
απ’ ό,τι θυμάμαι, πίστεψαν ότι οι λογαρια-
σμοί μας με τους Πέρσες είχαν τελειώσει. Τί 
αφέλεια! Τί σφάλμα! Έβλεπα ότι οι Πέρσες 
θα ξανάρθουν με στρατό τόσο πολυάριθμο, 
που πολύ δύσκολα θα τον αντιμετωπίζα-
με. Θάπρεπε, κυρίως, να κρατήσουμε τη 
θάλασσα, γιατί χωρίς θαλάσσιο ανεφοδιασμό 
ένας μεγάλος στρατός θα είχε και μεγάλες 
δυσκολίες. Όμως αξιόλογο στόλο δεν είχαμε. 
Υπήρχαν - δεν υπήρχαν στην Αθήνα πενήντα 
πεντηκόντοροι. Και οι Πέρσες θα έρχονταν με 
εκατοντάδες φοινικικές τριήρεις. Ήταν θέμα 
ύπαρξής μας η ναυπήγηση αρκετών τριήρε-
ων. Χρειαζόταν, βέβαια, χρήμα. Και χρήμα 
για να εξοικονομηθεί πρέπει να λειτουργεί 
το μυαλό. Περίσσευαν έσοδα απ’ τα λατομεία 
του Λαυρίου κι ο Αριστείδης, δίκαιος μα 
απονήρευτος, πρότεινε στην Εκκλησία του 
Δήμου να τα μοιράσουμε στους φτωχότε-
ρους Αθηναίους. Μίλησα τότε με πάθος στον 
δήμο και τους έπεισα ότι οι φτωχοί, αντί να 
λαμβάνουν ελεημοσύνη τεμπελιάζοντας, θα 
μπορούσαν να εισπράττουν το ίδιο ποσό σαν 
μισθό, εργαζόμενοι για τη ναυπήγηση τριήρε-
ων. Έτσι ξεκίνησε η ναυπήγηση και πιέστηκαν 
και οι ευκατάστατοι Αθηναίοι να συμβάλουν 
για τον ίδιο πατριωτικό σκοπό. Και ένιωσαν 
όλοι πολύ καλύτερα όταν διακόσιες αξιόμαχες 
τριήρεις είχαν ετοιμασθεί. 

Έπρεπε όμως να αγωνισθώ σκληρά για να 
πείσω πολλούς άλλους ξεροκέφαλους των 
άλλων ελληνικών πόλεων ότι οι Πέρσες δεν 
θάρχονταν μόνον εναντίον των Αθηναίων αλλά 
όλων των Ελλήνων. Ευτυχώς είχα τη σθεναρή 
στήριξη πολλών αξιόλογων Ελλήνων, όπως 
ήταν, θυμάμαι, ο Τεγεάτης Χείλεος, ο Κείος 
Σιμωνίδης και άλλοι. Και κατορθώθηκε, στη 
συνάντησή μας στον Ισθμό, να συμφωνηθεί 
η «επί Μήδω ξυμμαχία» των Ελλήνων. Έτσι, 
όταν οι Πέρσες έφθασαν, ο Σπαρτιάτης φίλος 

μου Λεωνίδας στήθηκε με τους γενναίους του 
βράχος στις Θερμοπύλες και ο στόλος των 
Ελλήνων, με ναύαρχο τον Ευρυβιάδη, προ-
σπάθησε να γίνει φραγή στην περσική ναυτική 
πλημμυρίδα, στο Αρτεμίσιο άκρο. Όμως η προ-
δοσία έστειλε στον Άδη τον Λεωνίδα και τους 
υπερήφανους τριακόσιους του. Κι όταν μια 
γρήγορη τριακόντορος έφερε στο Αρτεμίσιο τα 
τραγικά νέα (τί πικρή μνήμη!), ο στόλος κίνησε 
κατά νοτιά, για το στενό της Σαλαμίνας… 

Φέρνω στον νου μου τον αγώνα μου για να πεί-
σω τους Αθηναίους ότι με τα αμέτρητα βάρβαρα 
στίφη που κατηφόριζαν απ’ τον βορρά, η πόλη 
μας, με τα μισοχτισμένα τείχη της, θα γινόταν πε-
δίο ολέθρου και θανάτου και ότι τα ξύλινα τείχη 
του Δελφικού Χρησμού έπλεαν στη θάλασσα.  
Τα κατάφερα τελικά με την πολύτιμη βοήθεια 
των ιερέων. Και μετακινήσαμε τον πληθυσμό 
στη Σαλαμίνα, στην Αίγινα και την Τροιζήνα. 

Πίστευα ότι η ναυμαχία έπρεπε να γίνει στο 
στενό της Σαλαμίνας, όπου ο μεγάλος περσι-
κός στόλος δεν μπορούσε να αναπτυχθεί. Οι 
στόλαρχοι όμως των Πελοποννησίων πρότει-
ναν να μετακινηθούμε κοντύτερα στις δικές 
τους πόλεις, προς τον Ισθμό. Όπου, βέβαια, 
ο εχθρικός στόλος θα αναπτυσσόταν, θα μας 
κύκλωνε και, το πιθανότερο, θα μας νικούσε. 
Και τον μεν Ευρυβιάδη, κινδυνεύοντας να 
δεχθώ τη μαγκούρα του στο κεφάλι μου, τον 
έπεισα. Άλλοι όμως, και ιδίως ο Κορίνθιος 
Αδείμαντος, δεν ήθελαν να καταλάβουν. Στην 
απόγνωσή μου ο νους μου πήγε στον Όμηρο 
και τον πονηρό βασιλιά της Ιθάκης, που πάντα 
θαύμαζα. Η Τροία δεν έπεσε απ’ τη γενναι-
ότητα του Αχιλλέα αλλά απ’ την πονηρία 
του Οδυσσέα! Πονηρία λοιπόν. Ο Σίκκινος, 
δάσκαλος των παιδιών μου, έμπιστός μου, 
έξυπνος και κάτοχος της περσικής γλώσσας, 
υποδύθηκε τον προδότη στον Ξέρξη, που, 
μετά τον Εφιάλτη, είχε πιστέψει πως οι προ-
δότες αφθονούσαν στην Ελλάδα. Ο Σίκκινος 
τον έπεισε λοιπόν πως οι Έλληνες είχαν 
σκοπό να το σκάσουν κι ο Ξέρξης βιάστηκε 
να κλείσει με τα άφθονα πλοία του το στενό 
της Σαλαμίνας από παντού. Υποχρεωτικά θα 
δίναμε τη μάχη εκεί που επιθυμούσα. 

Και ήρθε μια μέρα του Βοηδρομιώνος και 
θάπρεπε την επομένη να δώσουμε αυτήν την 
κρίσιμη μάχη. Θυμάμαι πως, μέσα στη σύνθλι-
ψή μου απ’ την ευθύνη και την αγωνία, η ψυχή 
μου αισθάνθηκε την ανάγκη να προσφύγει 
στις θεϊκές δυνάμεις και να ζητήσει συμπαρά-
σταση. Απομακρύνθηκα απ’ όλα και προσευ-
χήθηκα με θέρμη. Δεν ξέρω αν ήταν η Αθηνά 
ή ο Ποσειδώνας, ο Αιακός ή ο Τελαμώνας, ή 
κάποια άλλη υπερκόσμια δύναμη πάνω απ’ το 
κάθε τι, που στάλαξε στην ψυχή μου τη γαλήνη 
και την πίστη πως όλα θα πήγαιναν καλά… 

Και ξημέρωσε μια κόκκινη αυγή πάνω απ’ το 
στενό της Σαλαμίνας. Μίλησα στους άνδρες 
βάζοντας όλη μου την τέχνη. Συμφώνησα 

Ο Θεμιστοκλής προ του θανάτου
Κείμενο: Πλάτων Κεχαγιάς
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με τον Ευρυβιάδη ότι οι τριήρεις μας, αφού 
κινητοποιηθούν και προχωρήσουν βραδέως 
σε τάξη μάχης, θ’ αρχίσουν κάποια στιγμή 
να λάμνουν ανάποδα. Η τακτική αυτή είχε 
πολλούς στόχους. Στα πληρώματα του Ξέρξη 
δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι είχαμε φοβη-
θεί και υποχωρούσαμε. Και το πήραν επάνω 
τους και προχώρησαν, χαλαροί και χωρίς 
αυστηρή τήρηση της τάξης μάχης. Κι όπως 
προχωρούσαν, όλο και τους φέρναμε προς τη 
Σαλαμίνα, μακρύτερα απ’ τους τοξότες τους, 
που είχαν πλημμυρίσει την ακτή της Αττικής, 
κι όλο και σε πιο κλειστή θάλασσα. Κι όσο ο 
ήλιος ανέβαινε τόσο δυνάμωνε ο αέρας. Οι 
τοξότες τους που επέβαιναν στα κλυδωνιζό-
μενα πλοία, ήταν αδύνατο να στοχεύσουν. 

Και ξάφνου είδαν τον στόλο μας να σταμα-
τά. Σάλπιγγες ήχησαν βροντερές και μια 
ιαχή από χιλιάδες αγανακτισμένα λαρύγγια 
ξεχύθηκε και τους τρύπησε τ’ αυτιά και την 
ψυχή. Και είδαν τις τριήρεις μας να ορμούν 
μπροστά με ταχύτητα και τάξη, και είδαν τα 
έμβολά μας να τους τσακίζουν πλευρά και 
πρύμνες και κουπιά. Και είδαν τους εμπειρο-
πόλεμους οπλίτες-επιβάτες των τριήρεών μας 
να περνούν στα εμβολισμένα πλοία τους και, 
σε χρόνο αστραπή, να εξολοθρεύουν τους 
ανήμπορους να αμυνθούν τοξότες τους. Μου 
έρχεται τώρα στον νου πως καμάρωσα τον 
πρώτο εμβολισμό μιας φοινικικής τριήρους 
απ’ το πλοίο του Αμεινία, αδελφού του Κυναί-
γειρου και του Αισχύλου…

Κι άρχισε η συμφορά στον στόλο του Ξέρξη. 
Τριήρεις στριμωγμένες που εμβολίζονταν, 
που κινούνταν άτακτα και έπεφταν η μια πάνω 
στην άλλη, άνδρες που τα λαρύγγια τους 
στέγνωναν απ’ τον πανικό και παραδίδονταν 
σ’ εμάς με τα πλοία τους, στόλαρχοι που πα-
ρατούσαν χωρίς ντροπή τη μάχη και κοίταζαν 
πώς να το σκάσουν. Δεν έβλεπαν μπροστά 
τους παρά μόνον ήττα και θάνατο.

Για μας ήταν ο θρίαμβος. Ο Αισχύλος και ο 
Φρύνιχος, διδάσκοντας τους «Πέρσες» και τις 
«Φοίνισσες», προσπάθησαν με πολλή τέχνη 
να περιγράψουν τη μάχη. Όμως δεν είναι εύ-
κολο να περιγράψεις μια μάχη που κάθε μικρή 
της λεπτομέρεια θα μπορούσε να γεμίσει 
ένα μακρό ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο! Μου 
φέρνει η μνήμη χιλιάδες εικόνες. Τις περνώ 
γρήγορα και φτάνω στη νύχτα εκείνη, όταν 
όλα είχαν τελειώσει. Μέσα στο σκοτάδι και τα 
νικητήρια άσματα και τους παιάνες έσπευσα 
να ξαναστείλω τα πιο μύχια της ύπαρξής 
μου στις θεϊκές δυνάμεις για ένα ατέλειωτο 
«ευχαριστώ». Και την ίδια ώρα διαλογίστηκα 
πάνω σ’ αυτό που πίστεψα ότι ήταν η ουσια-
στική μας δύναμη: Εκείνη τη μέρα πολέμησαν 
οι βλαστοί των Ελλήνων μ’ ένα πολλαπλάσιο 
πλήθος βαρβάρων, οι Αθηναίοι βλέποντας 
απέναντι τις φωτιές της πυρπολημένης Ακρό-
πολης και οι άλλοι Έλληνες πιθανολογώντας 
την ίδια μοίρα για τις δικές τους πόλεις. Όλοι 
μέσα σε τριακόσια πλοία απέναντι σε του-
λάχιστον επτακόσια εχθρικά. Όμως πριν απ’ 
τη μάχη έβλεπα στα καθαρά μάτια των νέων 
μας και στην ήρεμη σιγουριά των κινήσεών 
τους το απόλυτο αίσθημα υπεροχής απέναντι 
στους πολλαπλάσιους βαρβάρους. Από πού 
αυτή η δύναμη; Σκεπτόμουν τον όρκο που έδι-

ναν οι νέοι μας όταν παρελάμβαναν τα «όπλα 
τα ιερά». «Αμεινώ και υπέρ ιερών και υπέρ 
οσίων…την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω…
και τοις θεσμοίς τοις ιδρυμένοις πείσομαι». 
Αυτά τα νιάτα είχαν την ευγενική τους ψυχή 
ζυμωμένη με αξίες, με ιερά και όσια, χωρίς τα 
οποία η ζωή παύει να είναι ανθρώπινη, γίνε-
ται αγελαία και ζωώδης. Γιατί πολεμούσαν οι 
ακατέργαστοι και κατά Όμηρο αφρήτορες και 
αθέμιστοι βάρβαροι; Μα για τη λεία, το χρυσό, 
την αφθονία αγαθών λαφυραγωγημένων. 
Δεν μπορούσαν να κατανοήσουν «αγώνα ου 
περί χρημάτων αλλά περί αρετής». Πώς να 
μην αισθάνονται υπεροχή οι νέοι μας;

Πολλά χρόνια αργότερα, όταν φθόνος και 
τύχη κακή μ’ ανάγκασαν να ζήσω με τους 
Πέρσες και να μάθω τη γλώσσα τους και 
το μυαλό τους, οι λογισμοί μου εκείνης της 
νύχτας ενισχύθηκαν. Έβλεπα την ευκολία, 
την αφθονία, τη μαλθακότητα και τη χλιδή να 
δίνουν, χωρίς άλλες αναζητήσεις, πληρότητα 
στο βίο των βαρβάρων. Και θυμόμουν τους 
καλογυμνασμένους νέους της Αθήνας να δι-
δάσκονται απ’ τους σοφούς μας, με προσοχή 
και υπομονή, όλα τα δύσκολα αλλά ωραία. 
Σκεπτόμουν τους Αθηναίους, ακόμη και τους 
πιο φτωχούς, να συρρέουν στα θέατρα, όπου 
οι τραγωδοί μας διδάσκουν τις γεμάτες ποίη-
ση, συναίσθημα και γνώση ζωής τραγωδίες 
τους, και τους γεροντότερους να πίνουν το 
κρασί τους με μουσική και φιλοσοφικές συζη-
τήσεις. Σκεφτόμουν ακόμη με βαθύ σεβασμό 
την αξιοπρέπεια της αυστηρής ζωής των 
Λακεδαιμονίων, με τον μέλανα ζωμό τους. 
Κι έβλεπα πως στην Περσία επιβιώνεις μα 
μόνο στην Ελλάδα ΖΕΙΣ! Πιστεύω πως κάποια 
μέρα το πνεύμα και η ψυχή των Ελλήνων θα 
καταλύσουν τούτο το πελώριο, απάνθρωπο 
βαρβαρικό συνοθύλευμα.

Πόσο θάθελα να επιστρέψω στην Αττική, 
εγκαταλείποντας τη νοσηρή περσική χλιδή! 
Όμως η επιστροφή μου θα σήμαινε ατιμω-
τικό θάνατο. Αναλογίζομαι τη σκληρότητα 
του εξοστρακισμού μου, δέκα χρόνια μετά 
τη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Σ’ αυτά τα δέκα 
χρόνια όσο πιο πολύ βοηθούσα την πόλη (να 
βρω χρήματα για την ανοικοδόμησή της, να 
την τειχίσω, ξεγελώντας τους Λακεδαιμονίους 
που δεν ήθελαν τείχη στην Αθήνα, να ενι-
σχύσω περαιτέρω τον στόλο), τόσο ο φθόνος 
εις βάρος μου γινόταν πιο φαρμακερός. Με 
την ηρεμία που έχει η ψυχή μου τούτο το 
σούρουπο, αναγνωρίζω ότι ο φθόνος εύκολα 
δηλητηριάζει τις ανθρώπινες ψυχές και ότι 
δύσκολα η άμιλλα κρατιέται στα ευγενή της 
όρια. Κι εγώ ο ίδιος είχα φθονήσει τον νικητή 
Μιλτιάδη και το έλεγα φανερά: «ουκ εά με 
καθεύδειν το του Μιλτιάδου τρόπαιον». 

Η μεγάλη έχθρα με τον Αριστείδη είχε μάλλον 
καταπραϋνθεί. Πριν απ’ τη ναυμαχία στη 
Σαλαμίνα ήρθε απ’ την εξορία του στην Αίγινα 
και μου ζήτησε, ξεχνώντας τον εξοστρακι-
σμό του, να αγωνισθεί για την πατρίδα. Και, 
επικεφαλής ικανών τοξοτών κατέλαβε την 
Κυνοσούρα. Οι τοξότες αυτοί στοχεύοντας 
τους πηδιαλιούχους των εχθρικών τριήρεων, 
που έφευγαν μέσα στον πανικό, οδηγούσαν 
τα πλοία αυτά να συντριβούν στα βράχια. Κι 
ύστερα ο Αριστείδης, με απόβαση στην Ψυτ-

τάλεια, εξολόθρευσε όλους τους Πέρσες που 
την είχαν καταλάβει. Φέρθηκε σαν γενναίος 
πατριώτης και κέρδισε τον σεβασμό μου. Εκεί-
νοι που με μισούσαν και βυσσοδομούσαν ενα-
ντίον μου ήταν ο Κίμων και η αριστοκρατική 
παρέα του. Κι επειδή ο λαός ξεχνά, κατάφεραν 
να με εξοστρακίσουν. Ακόμη και τώρα με πονά 
η ανάμνηση αυτού του πολύ σκληρού καιρού 
μου. Οι Αργείοι, που τόσο τους είχα υποστηρί-
ξει στη Σπάρτη, μου μήνυσαν μέσω Παυσανία, 
να φύγω από την πόλη τους. Πήγα τότε στην 
Κέρκυρα που την είχα προστατεύσει έναντι 
των Κορινθίων. Μου έδειξαν και εκεί πως 
ήμουν ανεπιθύμητος. 

Πέρασα στην Ήπειρο, στον φίλο μου βασιλέα 
των Μολοσσών Άδμητο. Με δέχθηκε καλά κι 
ήρθαν εκεί και τα παιδιά μου. Ήρθαν όμως και 
απεσταλμένοι της Αθήνας και της Σπάρτης για 
να βρουν τρόπο να με φονεύσουν. Περάσαμε 
τότε δύσβατα δάση κι επικίνδυνα όρη για να 
βρεθούμε στη Μακεδονία. Κι εκεί ένοιωθα 
κυνηγημένος και ανασφαλής. Στην Πύδνα 
βρήκα πλοίο για την Έφεσο. Ο Αρταξέρξης 
με είχε επικηρύξει αντί διακοσίων ταλάντων. 
Ποιός, αν με αναγνώριζε, δεν θάθελε να με 
σκοτώσει για να γίνει πλούσιος! Με πολλούς 
κινδύνους και δυσκολίες κατάφερα να φθάσω 
στη Μυσία, στον φίλο μου Νικογένη. Από 
αυτόν έμαθα ότι ο Αρταξέρξης μπορούσε να 
ακυρώσει την επικήρυξη αν έμπαινα στην 
υπηρεσία του. Δεν είχα άλλη λύση. Μετά από 
δύσκολο ταξίδι πέρασα τις Σάρδεις και έφτα-
σα στα Σούσα. Ο Αρταξέρξης με δέχθηκε με 
χαμόγελα. Βέβαια είχε τα σχέδιά του, που θα 
μπορούσα να τα εξυπηρετήσω εγώ, ο Αθηναί-
ος ναύαρχος. Με όρισε σατράπη της Μαγνησί-
ας και μου πρόσφερε εισοδήματα που κι ο πιο 
πλούσιος Αθηναίος δεν θα μπορούσε να τα 
ονειρευθεί. Για ένα διάστημα τον Αρταξέρξη 
τον απασχολούσε η καταστολή της αποστα-
σίας της Βακτριανής. Εκεί δεν με χρειαζόταν. 
Όμως τώρα ήρθε η σειρά της αποστασίας 
των Αιγυπτίων. Μου ζητά να κινηθώ εναντίον 
τους, ως αρχηγός ενός πολύ μεγάλου στόλου. 
Και ποιός δεν θα ονειρευόταν να είναι ναύ-
αρχος ενός τέτοιου στόλου! Όμως γνωρίζω 
ότι με τους Αιγυπτίους θα συμπαραταχθεί 
ο στόλος των Αθηναίων, μ’ επικεφαλής τον 
Κίμωνα. Και ο Θεμιστοκλής δεν χτυπά άνδρες 
Αθηναίους, όποιοι κι αν είναι αυτοί. Υπέστη 
την ατίμωση να φιγουράρει σαν σατράπης της 
Περσίας! Όχι άλλη ατίμωση.

Πήρα λοιπόν ήρεμα και σταθερά την απόφα-
σή μου: απόψε θα ταξιδέψω απ’ το βασίλειο 
του Αρταξέρξη στο βασίλειο του Πλούτωνα. Η 
κύλικα είναι γεμάτη από ένα αποτελεσματικό, 
ανατολίτικο δηλητήριο. Κι η νύχτα έχει πέσει 
ήδη. Θα πιώ όλο αυτό το δηλητήριο και θα 
πάω να κατακλιθώ. Το πρωί θα βρουν τον 
νεκρό μου και θα πιστέψουν ότι η καρδιά μου, 
κουρασμένη ύστερα από εξήντα πέντε χρό-
νων περιπέτειες, έπαψε να πάλλει. Θα έχω 
μια ταφή με τιμές, όμως σε ξένη γη. Ελπίζω τα 
παιδιά μου, που γνωρίζουν τις επιθυμίες μου, 
κάποια μέρα να μεταφέρουν τα οστά μου και 
να τα ενταφιάσουν στον Πειραιά, δίπλα στη 
θάλασσα που τόσο αγάπησα… 
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Συνέντευξη στον: Παναγιώτη Δημητρακόπουλο
Φωτογραφίες: αρχείο ΙΚ

Τριμάροντας το μυαλό και την ψυχή του Βύρωνα Κοκκαλάνη

«Κάνε σήμερα αυτό που δεν θέλησες μέχρι τώρα, 
ώστε να κάνεις αύριο αυτό που δεν μπόρεσες ΠΟΤΕ.»

Νικόλας  Κακλαμανάκης

Νίκος Κακλαμανάκης
& Βύρωνας Κοκκαλάνης

συνέντευξη

Ήταν μία μοναδική στιγμή όταν ο 
Βύρωνας Κοκκαλάνης (ολυμπιονί-
κης) και ο προπονητής του Νίκος 
Κακλαμανάκης (ολυμπιονίκης και 
κάτοχος δύο ολυμπιακών με-
ταλλίων) δέχτηκαν την πρόταση 
του Ιστιοπλοϊκού Κόσμου να μας 
μιλήσουν σε μία εφ’ όλης της ύλης 
συνέντευξη. Το περιοδικό κατά 
καιρούς φιλοξενεί συνεντεύξεις 
από κορυφαίους Έλληνες αθλητές 
σε όλο το φάσμα του αθλήματος 
της ιστιοπλοΐας, πιστεύοντας ότι με 
αυτό τον τρόπο κάνει γνωστές τις 
ιδέες και τις απόψεις τους, δίνο-
ντας στους αναγνώστες του τη 
δυνατότητα να τους δουν και μέσα 
από άλλο πρίσμα, εκτός τον επιτυ-
χιών τους στη θάλασσα.

Βύρωνα, λίγες μέρες μετά την ολοκλήρω-
ση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος RSX, 
στο οποίο τερμάτισες στην 4η θέση της 
Γενικής Βαθμολογίας, θα ήθελα να μου 
περιγράψεις αρχικά τα συναισθήματά σου 
για την επιτυχία αυτή καθώς και τις δυσκο-
λίες που αντιμετώπισες ώστε να βρεθείς 
στη θέση αυτή;

Καταρχάς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το 
αποτέλεσμα, ενδεχομένως να είχαμε πάει και 
λίγο καλύτερα αν είχαμε λιγότερους βαθμούς 
σε κάποιες κούρσες, σε συγκεκριμένα σημεία. 
Είμαστε ευχαριστημένοι και εγώ και ο Νίκος 
γιατί φαίνεται από τα αποτελέσματα ότι είμασταν 
σε καλό δρόμο και ιδανική φόρμα για τον συ-

γκεκριμένο αγώνα και κυρίως για τις δύσκολες 
καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στη λίμνη 
Garda. Οι συνθήκες που βρήκαμε στη λίμνη, 
είναι αυτές στις οποίες μ’ αρέσει να αγωνίζομαι, 
δηλαδή ο δυνατός αέρας με φλατ νερά.

Νίκο, έχοντας τον ουσιαστικό & επίσημο 
ρόλο του προπονητή του Βύρωνα πώς 
είδες τη συμμετοχή του σε αυτό το Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα;

Εγώ αισθάνομαι ότι ήταν το πιο δύσκολο πα-
γκόσμιο που έχει τρέξει μέχρι τώρα από άποψη 
συμμετοχής αθλητών αλλά και κορύφωσης 
των εν λόγω αθλητών γιατί ήταν σε προ ολυ-
μπιακή χρονιά, κάτι που εμείς που αγωνιζόμα-
στε στις ολυμπιακές κατηγορίες ξέρουμε ότι 
είναι το υψηλότερο. Ακόμα, δεν έλλειψε ούτε 
ένας από τους σημαντικούς αντιπάλους που θα 

έχει να αντιμετωπίσει του χρόνου ο Βύρων στο 
Τόκιο. Βέβαια στο παγκόσμιο έχει διάφορους 
αθλητές από κάθε χώρα, ενώ στους Ολυμπια-
κούς υπάρχει ένας μόνο. Για μένα ο Βύρωνας 
είναι σε ανοδική πορεία σε κορυφαίο επίπεδο.

Νίκο με δύο λέξεις αν είναι δυνατόν θα 
ήθελα να μου πεις πώς αισθάνεσαι για 
την επιτυχία του Βύρωνα στο πρόσφατο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX;

Αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση ως προπονη-
τής του για την 4η θέση στο Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα RSX του 2019. Ο Βύρωνας ανάμεσα 
σε 130 συμμετοχές, όπου έτρεχαν παγκόσμιοι 
πρωταθλητές και ολυμπιονίκες κατάφερε το 
ακατόρθωτο. Μέσα από σταθερές επιλογές 
τακτικής & στρατηγικής, υπολογισμένο ρίσκο 
και διαχείριση συναισθημάτων υπό πίεση, 
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πάνω στα οποία δουλέψαμε όλη τη χρονιά, 
πέτυχε για 2η φορά φέτος να καταταγεί στους 
κορυφαίους του κόσμου (3oς σε κατάταξη). 
ΑΠΛΑ ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥ. 

Βύρωνα, οι στόχοι σου για το 2020; 

Ξεκινάμε κατευθείαν με το Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα της κατηγορίας RSX, στα τέλη Φεβρου-
αρίου στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και 
μετά έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην 
Αθήνα. Ενδιάμεσα από το Ευρωπαϊκό και τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες θα τρέξουμε και στον 
τελικό του Παγκόσμιου κυπέλου  της World 
Sailing,στην Enoshima, το οποίο θα είναι 
ουσιαστικά και το τελευταίο αγωνιστικό test 
πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στόχος μας 
είναι να δούμε την κατάσταση στην οποία θα 
βρισκόμαστε, αφού ο στόχος είναι οι Ολυμπι-
ακοί Αγώνες τον Αύγουστο στο ΤΟΚΥΟ, όπου 
και στοχεύουμε ξανά σε μια υψηλή θέση και 
σίγουρα ψηλότερα από την τετράδα. 

Νίκο, πόσο εφικτοί είναι οι στόχοι που προ-
ανέφερε ο Βύρωνας και πόση δουλειά χρει-
άζεται για να επιτευχθούν; Επίσης υπάρ-
χουν οι κατάλληλοι πόροι για όλα αυτά;

Ο στόχος είναι πάντα η απόδοση του αθλητή 
μου, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και 
όχι το αποτέλεσμα που ζητάει ο κόσμος. Η 
απόδοση του Βύρωνα έχει να κάνει πλήρως με 
τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αγωνίζεται, 
και οι οποίες την τελευταία διετία δεν ήταν 

καθόλου ιδανικές. Τόσο λόγω έλλειψης πόρων, 
αφού η χορηγία της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ  
που από το 2017 βρίσκεται στο πλευρό του 
Βύρωνα, δεν ηταν αρκετή, όσο και λόγω των 
τεράστιων «δυσκολίων» που αντιμετωπίσαμε 
από την Ε.Ι.Ο., η οποία «πεισματικά» με κρατού-
σε μακριά από τον αθλητή μου με διάφορους 
τρόπους οικονομικούς, αλλά και τεχνικούς 
αφού μου αρνιόταν την προπονητική μου 
άδεια. Ευτυχώς μέσα στο 2019 με πολύ προ-
σωπική δουλειά εξασφαλίσαμε και τη χορηγία 
της εταιρείας διαδικτυακού στοιχήματος BWIN 
και έτσι ο προϋπολογισμός της ομάδας δείχνει 
να ισοσκελίζεται. Στη συγκεκριμένη φάση λοι-
πόν της προετοιμασίας, βρεθήκαμε στη λίμνη 
Garda με στόχο μία θέση στην 5άδα, και τον 
πετύχαμε. Εγώ ήθελα ο Βύρωνας να είναι μέσα 
στα μετάλλια ή μια ανάσα από αυτά. Πιστεύω 
ότι το πνευματικό παιχνίδι έχει ακριβώς την 
ίδια διάσταση με τις ιστιοπλοϊκές ικανότητες, 
άρα μην μου ζητάς να σου πω νούμερα. Θα 
ήθελα ο Βύρωνας να μην σκέφτεται τι πρέπει 
να πει ή τι θέλει ο κόσμος να ακούσει, με 
ενδιαφέρει αποκλειστικά και μόνο η απόδοση 
του. Το τέλειο αποτέλεσμα που θέλει ο κόσμος 
είναι ένα κομμάτι, και οι ιδανικές συνθήκες 
στις οποίες ΔΕΝ αγωνίζεται ο Βύρωνας είναι 
το άλλο και εμένα με ενδιαφέρει αυτό το κάτι 
άλλο που θα κάνει και τη διαφορά, γιατί αυτό 
είναι πνευματικά και ψυχολογικά διαχειρίσημο. 

Για να απαντήσω στη δεύτερη ερώτηση σου, 
οι πόροι μαζεύονται από χορηγίες κυρίως. Για 

την Ιαπωνία συγκεκριμένα που το κόστος είναι 
πάρα πολύ υψηλό, πραγματικά έχουμε αντι-
μετωπίσει ένα πρόβλημα εκεί, με αποτέλεσμα 
να μην έχουμε καταφέρει να κάνουμε σωστή 
προετοιμασία ακόμα στον τόπο των Ολυμπια-
κών Αγώνων. 

Βύρωνα, θα ήθελα να ξέρω πως βλέπεις τη 
συνεργασία σου με τον Νίκο. Όλοι γνω-
ρίζουμε για την προσήλωσή του στους 
στόχους που βάζει  και το πόσο απόλυτος 
είναι  στην επίτευξή τους.

Κοίτα, ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που προ-
σπαθεί να μου περάσει μηνύματα με έναν δικό 
του τρόπο. Όλες οι αποφάσεις παίρνονται μετά 
από συζητήσεις. Αυτό που μου αρέσει στον 
Νίκο πιο πολύ είναι η μεταδοτικότητα του, αφού 
έχει κατηγοριοποιήσει τις προτεραιότητες που 
πρέπει να έχω, όταν τρέχω σε έναν αγώνα, και 
συγκεκριμένα στην κάθε κούρσα, με αποτέλε-
σμα να είμαι συγκεντρωμένος και προσηλωμέ-
νος σε κάθε ιστιοδρομία  ξεχωριστά. 

Βύρωνα, θα ήθελα να ξέρω τι είναι αυτό 
που μπορεί να σου προσφέρει ο Νίκος για 
να κάνεις το παραπάνω βήμα και να φτά-
σεις τον στόχο σου;

Πέρα από τις τεχνικές γνώσεις που έχει ο Νίκος 
με βοηθάει πνευματικά να είμαι πιο δυνατός και 
ξεκάθαρος στο τι πρέπει να κάνω. Ο δεκάλογος 
του Νίκου θα έλεγα ότι είναι ένας τρόπος να με 
προετοιμάσει ψυχολογικά και πνευματικά για 
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όλες τις συνθήκες. Επικεντρώνεται πολύ στη 
διαχείριση των συναισθημάτων, και βέβαια σε 
όλα τα υπόλοιπα πράγματα που πρέπει να ξέρω, 
ώστε να είμαι προετοιμασμένος για να αντιμε-
τωπίσω τα πάντα σε μία ιστιοδρομία από το Α 
έως το Ω. Ακόμα, φαίνεται ότι με έχει μελετήσει 
σαν αθλητή και έχει χτίσει ένα πρόγραμμα απο-
κλειστικά δικό μου, μέσα από διάφορες ασκή-
σεις και risk management. Δουλεύουμε ανά 
πρωτάθλημα, και το κάθε πρόγραμμα φτιάχνεται 
για κάθε πρωτάθλημα ξεχωριστά. Ένα από τα 
βασικά στοιχεία που ομολογώ ότι προσπαθεί 
και ξαναπροσπαθεί να μου εμφυσήσει είναι 
η αυτοπειθαρχία.  Ο Νίκος όπως όλοι  γνωρί-
ζουμε είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αυτοπειθαρχίας και ως άνθρωπος σήμερα αλλά 
κυρίως ως αθλητής και ολυμπιονίκης την εποχή 
που μεσουρανούσε στο παγκόσμιο ιστιοπλοϊκό 
στερέωμα. Αυτό το μοναδικό παράδειγμα, δη-
λαδή την αυτοπειθαρχία που εμπνέεται από τον 
ίδιο προς εμένα εμμέσως, προσπαθώ να την 
ασπαστώ και να την κάνω και εγώ τρόπο ζωής, 
αλλά και αθλητικής κουλτούρας.

Νίκο, θα προτιμούσες να προπονείς νέα 
παιδιά που έχουν ως όραμα να φτάσουν 
στις επιτυχίες σου ή του Βύρωνα ή νοι-
ώθεις καλύτερα όταν προπονείς αθλητές 
φτασμένους επιπέδου Βύρωνα Κοκκαλάνη;

Κοίτα και τα δύο αυτά πράγματα έχουν τη δική 
τους ιδιαιτερότητα. Ο Βύρωνας κάτω από την 
επίβλεψη και τις οδηγίες μου θα μπορούσε να 
γράψει πολύ μεγάλη ιστορία στην ιστιοσανίδα ( 
windsurfing ), εφ’ όσον βρει το μεγάλο του γιατί 
που θα δημιουργήσει το αντίστοιχο θέλω του. 
Είναι ο πρώτος αθλητής που μπορεί να διεκδι-
κήσει ένα ολυμπιακό μετάλλιο μετά την ηλικία 
των 34 ετών κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, ως 
πρώτη προσπάθεια, αλλά πάρα μόνο επαναλη-
πτικά. Τελικά αυτό από μόνο του κατά συνέπεια 

είναι κάτι δύσκολο και προκλητικό, παρόμοιο 
με το να πάρεις ένα παιδάκι από πολύ μικρό 
και να το φτάσεις σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο. 
Είναι ενδιαφέρον και ταυτόχρονα προκλητικό 
να προπονείς μικρά παιδιά, όπως έκανα το 
2005 μ’ ένα πρότυπο φυτώριο, με  αρκετά 
από αυτά τα παιδιά να διακρίνονται έως και σή-
μερα. Πάντως πρέπει να ξέρεις ότι είναι πολύ 
ευκολότερο να προπονείς μικρούς νεαρούς/
ρες ιστιοπλόους οι οποίοι είναι και εύπλαστοι 
από το να προπονείς έναν αθλητή στην ηλικία 
των 34 ετών, με μία τόσο πολύ μεγάλη αγωνι-
στική πορεία στην πλάτη του. Θεωρώ ότι τίποτα 
δεν είναι εύκολο στην πορεία της συνεργασίας 
μου με τον Βύρωνα, αλλά αντίθετα δύσκολο 
και πολύ προκλητικό. 

Βύρωνα, μπορεί να συνδυαστεί η οικογένεια, 
με παιδί, και ο υψηλός πρωταθλητισμός;

Μπορεί να συνδυαστεί οικογένεια και υψηλός 
πρωταθλητισμός αλλά για να γίνει αυτό 
χρειάζεται πολύ μεγάλη βοήθεια απο ανθρώ-
πους που αγαπώ και εμπιστεύομαι, ώστε να 
μπορώ να ταξιδεύω για τους αγώνες και τις 
προπονήσεις μου, κυνηγώντας το ολυμπιακό 
όνειρο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η γυναίκα μου 
Σοφία, η μητέρα μου Στέλλα και η πεθερά μου 
Δέσποινα και τους ευχαριστώ μέσα από τα 
βάθη της καρδιάς μου.

Νίκο, είμαι σίγουρος ότι θα ακουστούν αρ-
κετά για τη συνεργασία σου, ειδικά δε αν ο 
Βύρωνας κερδίσει ένα ολυμπιακό μετάλλιο 
του χρόνου. Τι θα είχες να πεις σε όλους 
τους πιθανούς επικριτές της συνεργασίες 
σας ή τους αμφισβητίες ; 

Αναμφίβολα είναι σημαντική και καθοριστική 
η πρώτη προπονητική στήριξη του Δημήτρη 
Πηλιχού στον Βύρωνα. Εγώ αγαπώ την τίμια 
υπέρβαση και θέλω να βοηθήσω τον αθλη-

τή Κοκκαλάνη πολύ περισσότερο από το να 
φοβάμαι τι θα πουν κάποιοι για όλο αυτό που 
κάνουμε μαζί. Ξέρεις, σημασία δεν έχει τι λέει 
κάποιος για τη δουλειά σου, όσο το ποιος το 
λέει και κυρίως γιατί το λέει. Τόσο ως αθλητής 
όσο και ως προπονητής συνεχίζω με πίστη εκεί 
που οι άλλοι ενδεχομένως τα παρατούν, είτε 
επειδή δεν ήθελαν ή δεν μπόρεσαν, άλλωστε 
δεν θα μπορούσα να κάνω και αλλιώς γιατί όλο 
αυτό όπως καλά γνωρίζεις από τη μακροχρόνια 
συνεργασία μας είναι 'στάση ζωής' για μένα. 
Ακόμη και τα μικρά πράγματα που βελτιώνουμε 
μαζί με τον Βύρωνα, τελικά αποδεικνύεται στην 
πράξη ότι δεν είναι καθόλου μικρά διότι πολλές 
φορές είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλαχθούν 
λόγω της ηλικίας του Βύρωνα. Όμως αυτά, τα 
μικρά, τα ελάχιστα κάνουν τη μεγάλη διαφορά 
στο κορυφαίο του επίπεδο, όπου όλοι οι αθλητές 
είναι στο ιδιο σημείο γνώσεων και ιστιοπλοϊκών 
ικανοτήτων. Το moto μας είναι «Sail through 
them not around them», που ισοδυναμεί με 
χειρουργικές κινήσεις τακτικής και γνώσεις που 
δίνουν τη δυνατότητα στον Βύρωνα να υλοποιεί 
την στρατηγική του με αυτοπεποίθηση και κινή-
σεις υπολογισμένου ρίσκου.

Βύρωνα, βρισκόμαστε στον Ναυτικό Όμιλο 
Βάρης Βάρκιζας, τον Ομιλό σου όπου εδώ 
το 2001, ο Νίκος Κακλαμανάκης κέρδισε το 
χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Mistral, την 
τότε ολυμπιακή κατηγορία. Πιστεύεις ότι 
ανάλογες επιτυχίες εμπνέουν τα νεότερα 
παιδιά ή ακόμα και αθλητές όπως εσύ ; Επί-
σης οι σημερινοί αθλητές του Windsurfing 
ξέρουν την ιστορία της κλάσης γενικά;

Φυσικά εμπνέουν όπως ενέπνευσαν και εμένα 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2001. Τότε 
ήμουν 16 χρονών και ήταν η πρώτη μου συμμε-
τοχή σε διεθνή διοργάνωση σε επίπεδο ανδρών 
όπου κατέλαβα την 21η θέση! Το ότι βίωσα από 
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κοντά τη νίκη του Νίκου είναι κάτι το οποίο θα 
θυμάμαι για πάντα. Πιστεύω όλοι οι αθλητές 
γνωρίζουν την ιστορία της κλάσης και ιδιαίτερα 
αυτή στην οποία υπήρξαν ενεργοί αθλητές.

Νίκο, θα ήθελα να σε ρωτήσω για το 
σημερινό επίπεδο του Windsurfing στη 
χώρα μας, όπως επίσης να επαναλάβω και 
στους δύο σας μία μόνιμη απορία που έχω. 
Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά επι-
τυχιών και επιπέδου μεταξύ ανδρικού και 
γυναικείου ελληνικού Windsurfing, αφού 
προπονούνται στα ίδια νερά δίπλα – δίπλα 
και σχεδόν με τους ίδιους προπονητές;

Κοίτα σε αυτό που μου ρωτάς δεν υπάρχει 
αντιστοιχία. Όντως συμβαίνει αλλά οφείλεται 
στο γεγονός ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα 
ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα παραγωγής 
αθλητών, το οποίο να βασίζεται σε ένα εθνικό 
προπονητικό σύστημα. Δεν υπάρχει κάτι 
οργανωμένο, αν αυτή είναι η ερώτηση σου, 
η προπόνηση γίνεται χωρίς ιδιαίτερο τρόπο 
και η προετοιμασία είναι ως επί το πλείστον, 
σε ιδιωτικό πλαίσιο. Αυτό που πρέπει να 
γίνει κατανοητό είναι ότι οι επιτυχίες των 
νέων αθλητών/τριών οφείλονται κυρίως στο 
μεγάλο τους ταλέντο, τη συγκυρία, την ιδιωτική 
προσπάθεια και πολύ λιγότερο στη σωστά 
δομημένη και τεχνική δουλειά. Το θέμα είναι, 
πώς από την πρώτη επιτυχία και μετά, αξιοποι-
είς τους αθλητές/τριες με ταλέντο, με σκοπό 
να δημιουργήσεις πλέον ολοκληρωμένους 
αθλητές/τριες, που να επιτυγχάνουν σε βάθος 
χρόνου παγκόσμιές και ολυμπιακές διακρίσεις 
στο άθλημά τους, όπως το Windsurfing.

Αντί επιλόγου! 
Όσο η συζήτηση προχωρούσε και γινόταν 
όλο και πιο ενδιαφέρουσα, σκεφτόμουν δύο 
πράγματα. Πρώτον ότι δεν φτάνουν όλες 
οι σελίδες του Ιστιοπλοϊκού Κόσμου για να 
χωρέσουν όλα όσα συζητούσα με τους δύο 
ολυμπιονίκες και ότι στο τέλος δεν θα ήξερα 
τι να κόψω και τι να αφήσω στο περιοδικό. 
Επίσης σκεφτόμουν και το πόσο 'αθλητικά 
βαριά' ήταν η παρέα αυτή. 

Ως επίλογο παραθέτω τις διακρίσεις και των 
δύο συνομιλητών μου και ένα ευχαριστώ που 
μπόρεσα να ξεκλέψω λίγο από τον πολύτιμο 
χρόνο τους.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ – Ολυμπιονίκης 
– Αντισμήναρχος  της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ε Σ  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ 

1992 - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (ΙΣΠΑΝΙΑ), (9η θέση)
1996 - AΤΛΑΝΤΑ (ΗΠΑ), (1η Θέση)
2000 - ΣΙΔΝΕΥ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ), (6η Θέση)
2004 - ΑΘΗΝΑ (ΕΛΛΑΔΑ),  (2η Θέση)
2008  - ΠΕΚΙΝΟ (ΚΙΝΑ), (8η θέση) 

Α Λ Λ Ε Σ  Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ :

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ (1996, 2000, 
2001) 

2ος στο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (1995, 
2003)

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (1994) 

3ος στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΥΑΘΛΗΜΑ  
(1992,1993,1995,1998)

• Χρυσό μετάλλιο στην προ-Ολυμπιάδα του  
 (1994, 1995, 2002, 2003)
• Χάλκινο μετάλλιο στην προ-Ολυμπιάδα  
 του (1999)
• Χρυσό μετάλλιο στους ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ  
 ΑΓΩΝΕΣ (1993)
• Σημαιοφόρος στην τελετή λήξης  
 Ολυμπιακών Αγώνων - ΑΤΛΑΝΤΑ 1996 
• Σημαιοφόρος στην έναρξης Ολυμπιακών  
 Αγώνων - ΣΥΔΝΕΥ 2000
• Τελευταίος λαμπαδηδρόμος και άναμμα  
 του βωμού στο Ολυμπιακό Στάδιο -  
 Αθήνα 2004 

ΒΥΡΩΝ ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ 

Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ε Σ  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

2012 - ΛΟΝΔΙΝΟ (ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ),  
(6η θέση) 

2016 - ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΙΡΟ (ΒΡΑΖΙΛΙΑ),  
(Ρίο 5η θέση)

Α Λ Λ Ε Σ  Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ

4ος στο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (2019)

3ος στο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (2013)

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (2013)

2ος στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (2010, 
2011, 2012, 2017).

Ασημένιο μετάλλιο Προ ολυμπιάδα 2015

Χορηγοί: BWIN & ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

Υποστηρικτές: GARMIN & Surfmarket

Ο Β. Κοκκαλάνης  είναι αθλητής του Ναυτικού 
Ομίλου Βάρης - Βάρκιζας (ΝΑΟΒΒ)
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Συνέντευξη στον: Ιάσωνα Δημητρακόπουλο
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης, Αρχείο Γ.Α.

συνέντευξη

Φτάνοντας στη Mήλο συναντήσαμε τον 
Γιάννη Απειρανθίτη, όπου συνομιλήσαμε 
μαζί του για το ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ αφού 
είναι από τους παλιότερους ιστιοπλόους 
που συμμετέχουν ενεργά στον αγώ-
να από τα πρώτα κιόλας χρόνια. Τώρα 
έχει τον ρόλο του προπονητή σε εθνικό 
επίπεδο. Ο Γιάννης Απειρανθίτη υπήρξε 
δάσκαλος ιστιοπλοΐας, και έχει περάσει 
από πολλά σκάφη, τώρα όπως μας είπε 
συμμετέχει για την ευχαρίστηση του και 
για τη μεγάλη αγάπη που τρέφει για το 
άθλημα. Καθίσαμε μαζί του αρκετή ώρα, 
και είχε πολλά να μας πει για τη διοργά-
νωση αλλά και για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν αυτές οι διοργανώσεις 
στην Ελλάδα του σήμερα, εν μέσω μιας 
πολυετούς οικονομικής κρίσης και πολύ 
υψηλής φορολογίας.

Γιάννη, καταρχάς θα ήθελα να μου πεις 
λίγο για τον αγώνα όπως τον έχεις γνωρί-
σει εσύ από παλιά σε σύγκριση με το πως 
γίνεται σήμερα. 

Ο θεσμός του ΡΑΛΛΥ ταιριάζει πάρα πολύ με 
την ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων του, των 
αθλητών του. Αυτό που όλοι κυκλοφορούν με 
T-Shirt δεν το βρίσκεις κάπου αλλού. Παλιότε-
ρα το ΡΑΛΛΥ ήταν ένας παρεΐστικος αγώνας, 
τα πληρώματα γνωριζόμασταν μεταξύ μας 
και δεν τρέχαμε τόσο για τη νίκη αλλά για την 
εμπειρία. Τώρα δεν είναι έτσι!

Τι πιστεύεις ότι έχει αλλάξει αυτή τη 
σχέση των πληρωμάτων, αλλά και την 
ιδεολογία του αγώνα;

Τώρα όλοι έχουν χορηγούς, κάποιος τους 
υποστηρίζει και λογικό να υπάρχει μεγαλύτερος 
ανταγωνισμός. Σε κάποια χρόνια όμως έχουμε 
δει πολύ μεγάλη αλλαγή με τα πληρώματα να 
μην μιλάνε το ένα στο άλλο και να υπάρχει 

πολύ κακός ανταγωνισμός. Ακόμα έχουμε δει 
και πληρώματα που συμμετέχουν σε παγκόσμια 
πρωταθλήματα να τρελαίνονται για την πρωτιά! 

Πες μου λίγο για το οργανωτικό κομμάτι του 
αγώνα, τι είναι αυτό που ξεχωρίζεις εσύ;

Το ΡΑΛΛΥ όπως είναι στημένο φέρνει κοντά τον 
ιστιοπλόο με τις μικρές κοινωνίες των νησιών 
που επισκέπτεται κάθε χρόνο. Είναι ένας αγώ-
νας που περνάει από πολλά νησιά, είναι πολλά 
μίλια και την εποχή που γίνεται (μέσα Ιουλίου 
δηλαδή) νομίζω έχει και τις ιδανικές συνθήκες 
για να κάνει κάποιος πολύ καλή ιστιοπλοΐα.

Ακόμα ξεχωρίζω τις εκδηλώσεις που με πολύ 
μεράκι η οργανωτική ομάδα στήνει για τα πλη-
ρώματα, η διασκέδαση χρειάζεται πάντα, μετά 
από μια πολύ κουραστική μέρα στη θάλασσα 
θες να βγεις έξω να περάσεις καλά! Ο Όμιλος, 
έχει κάνει πολύ καλή δουλειά! 

Συμπληρώνω ότι  ο ελλιμενισμός είναι πολύ 
προσεγμένος, πάντα προσέχουν πολύ τα 
λιμάνια των προορισμών και γίνεται από πολύ 
νωρίς έλεγχος για το αν μπορεί κάποιο νησί να 
στηρίξει τα σκάφη. Αφού ο αγώνας βασίζεται 
στα σκάφη το πως θα προστατευτούν οι περι-
ουσίες των συμμετεχόντων αποτελεί τον πλέον 
κύριο παράγοντα συμμετοχής. 

Ας περάσουμε τώρα στο τεχνικό κομμάτι. 
Πως βλέπεις τις συμμετοχές τα τελευταία 
χρόνια;

Η αλήθεια είναι ότι η συμμετοχή έχει πέσει αρ-
κετά, από εκεί που το 2008 είχαμε σταθερά 50 
σκάφη και κάπου στα 1.500 άτομα τώρα εν έτει 
2019 μετράμε με το ζόρι 20. Θεωρώ οι λόγοι 
είναι οικονομικοί, το να πάρεις ένα σκάφος και 
να το στείλεις στο ΡΑΛΛΥ χρειάζεσαι αρκετά 
λεφτά. Για τα μεγάλα σκάφη είναι δαπανηρό. Το 
πλήρωμα, η διάρκεια και τα έξοδα στα νησιά 
προσθέτουν αρκετά μηδενικά στον λογαριασμό 
των σκαφών, κάτι το οποίο είναι αποτρεπτικό, 
αφού και ο ναυταθλητισμός υποφέρει από τερά-
στια φορολογία! Οπότε αυτοί που θα συμμετά-
σχουν τελικά θα είναι άνθρωποι που αγαπούν 
την ιστιοπλοΐα και αυτή αποτελεί μεγάλο κομμάτι 
της ζωής τους. Ακόμα η διάρκεια είναι πολύ με-
γάλη, είναι αρκετά δύσκολο να βρεις πλήρωμα 
για 10 μέρες για έναν τέτοιο αγώνα. 

Επίτρεψε μου να σου πω κιόλας, πως ενώ οι 
συνθήκες είναι μερικώς ιδανικές υπάρχουν 
περιπτώσεις που μπορούμε να συναντήσουμε 
πολύ αέρα και να έχουμε ζημιές όχι από κακή 

χρήση αλλά από πολύ αέρα και δύσκολες συν-
θήκες στη θάλασσα. Σκίζονται πανιά, και γενικά 
ακριβές ζημιές! 

Θα ήθελες να συμπληρώσεις κάτι πριν 
κλείσουμε; 

Ο κ. Μαραγκουδάκης έχει κάνει πολύ καλή 
δουλειά ως πρόεδρος του Ομίλου. Προσπαθεί 
πάρα πολύ και τρέχει και ο ίδιος κάθε χρόνο 
στον αγώνα υποστηρικτικά. Όσο τον θυμάμαι 
τρέχει στον αγώνα, γνωρίζω πολύ καλά ότι 
το ΡΑΛΛΥ αποτελεί ένα τεράστιο μέρος της 
ζωής του και φαίνεται αυτό αφού κάθε χρόνο 
επιδιώκει βελτίωση σε όλους του τομείς και 
δέχεται ιδέες των πιο νέων που ίσως να έχουν 
ένα όραμα για τον αγώνα. 

Τέλος, έχεις κάποιες προσδοκίες για το 
μέλλον; Τι θα ήθελες να δεις να αλλάζει;

Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι αισιόδοξος για 
το μέλλον. Η οργάνωση χρειάζεται μια ριζική 
αλλαγή από τις βάσεις της, είτε να παραμείνει 
σαν ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ είτε να αλλάξει τελείως ο 
αγώνας όνομα αλλά και ο τρόπος που γίνεται ο 
αγώνας. Εμείς ερχόμαστε στο ΡΑΛΛΥ με χαρά να 
περάσουμε καλά και να κάνουμε καλή ιστιοπλο-
ΐα, είμαστε λάτρεις της ιστιοπλοΐας αλλά και του 
ΡΑΛΛΥ απλά θεωρώ πως πρέπει να δούμε κάτι 
να αλλάζει είμαστε στα 56 χρόνια και ο αγώνας 
παραμένει ο ίδιος κάθε χρόνο, είναι καιρός για 
μια αλλαγή και όσο πιο ριζική τόσο το καλύτερο. 

Αιχμηρός και δίκαιος
Γιάννης Απειρανθίτης, για το Ράλλυ Αιγαίου

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

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

+ GPS
MODEL MT603

Plb/ Personal

125mm

65mm 25mm

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ AIS 

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

• Αυτόματη & χειροκίνητη ενεργοποίηση. 

• Άμεση αποστολή σήματος και λήψη 

   στην Οθόνη AIS ή Πλόττερ του σκάφους.

• Λήψη σήματος και από παραπλέοντα.
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ιστορικό διήγημα

Η έναρξη του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου για την Ελλάδα έγινε την 
28η Οκτωβρίου 1940 με την ιτα-
λική εισβολή. Η επιτυχής και ηρωική 
αντιμετώπιση της υπό του ελληνικού 
στρατού και η αντεπίθεση και εισβολή 
του εις την Αλβανία ανάγκασε τη Γερ-
μανία να επιτεθεί στην Ελλάδα την 6η 
Απριλίου 1941. Η πλήρης κατάληψη 
της ηπειρωτικής Ελλάδος ολοκληρώ-
θηκε στις 30 Απριλίου. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ελληνο-ιταλικού πολέ-
μου και μέχρι της κυριεύσεως της χώ-
ρας μας από τους Γερμανούς, είχαν 
επιταχθεί όλα τα εμπορικά πλοία 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
των ενόπλων μας δυνάμεων. Μεταξύ 
αυτών και του πλοίου “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-
ΤΡΙΑ” τόνων 43,7 Νηολογίου Καλα-
μών 77, του ιδιοκτήτη και πλοιάρχου 
Νικολάου Φωκά. Στο κείμενο που 

ακολουθεί, υπάρχει 
η περιγραφή από το 
ημερολόγιο του πλοί-
ου του τελευταίου τα-
ξιδιού του πλοίου υπό 
ελληνική κυριαρχία.

«Ευρισκόμενοι εις Ηγου-
μενίτσαν την 19η Απριλίου 
1941, επεβιβάσθησαν 
του πλοίου μου περίπου 
εξήκοντα ναύται μετά δύο 
σημαιοφόρων υπό την ηγε-
σίαν του ανθυποπλοίαρχου 
κ. Βωτύλια και αποπλεύ-
σαμεν διά Λευκάδα την 
οποία διήλθομεν την 20η 
Απριλίου ώρα 08:00 π.μ. 
Ηγκυροβολήσαμεν δε εις 
λιμένα Βλυχό Λευκάδος 
αναμένοντες την έλευσιν 
της νυκτός. Αποπλεύσαντες 
με διαφόρους πορείας, πα-
ρηλάξαμεν την Οξειάν και 
πλέοντες προς το φράγμα 
παρηλάξαμεν τούτο την 
21η Απριλίου ώρα 06:00 
π.μ. Επειδή δε έκρινον ότι 
θα ήτο λίαν επικίνδυνον να 
εξακολουθήσω τον πλουν 
εις ημέρα δεδομένου ότι 
είχον φορτίον βενζίνης 
και πυρομαχικών και εάν 
ήθελον καταπλεύσει εις Πά-

τρας περί την 11ην πρωινήν πάλι θα διέτρεχε 
κίνδυνον λόγω του φορτίου αυτού όλος ο λιμήν 
των Πατρών, έκρινα σκόπιμον να προφυλαχθώ 
εις Κρυονέριον οπότε ήθελον αναχωρήσει την 
εσπέραν διά Πάτρας. Πλήν όμως η τοιαύτη 
απόφασις μου δεν έτυχε της εγκρίσεως του 
ανθυποπλοιάρχου κ. Βωτύλια και με διέταξε να 
πλεύσω εις Μεσολόγγιον όπως αποβιβασθούν 
οι στρατιώται.

Πράγματι κατέπλευσα εις Μεσολόγγιον και 
πλευρίσας απεβίβασα τους στρατιώτες διετά-
χθην δε παρά του κ. Βωτύλια να πλεύσω εις 
Κρυονέριον αμέσως αναμένων τους στρατιώ-
τας οίτινες ήθελον έλθει δια ξηράς. Ακριβώς 
αυτήν την στιγμήν εσημάνθει εις Μεσολόγγιον 
συναγερμός μ’ όλον τούτο διέταξα ολοταχώς 
εμπρός να εξέλθομεν το ταχύτερον του λιμένος, 
όπως διαφυλάξω τούτον από πιθανόν έκρηξιν 
του πλοίου μου. Εξελθών του αύλακος έλαβον 
πορείαν προς Φείδαρην, παραλλάξας την άκραν 
την 10η πρωϊνή. Ενώ όμως πλέομεν προς 
Κρυονέριον, ευρισκόμενοι εις απόστασιν δύο 
περίπου μιλλίων από τούτου μετά τας εκβολάς 

του Εύοινου ποταμού, μας επετέθησαν περί τα 
δέκα εξ εχθρικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα. 
Πάραυτα έθεσα το πλοίον μου εις πορείαν ελιγ-
μών αποφύγας την επί του πλοίου μου έκρηξιν 
εξ βομβών της μιας εκραγείσης εις απόστασιν 
δεκαπεντάδος μέτρων από την πρώρη μας. 
Εξαντληθέντων πιθανώς των βομβών ήρχισαν 
ταύτα να μας βάλλουν δια των πολυβόλων από 
εγγυτάτης αποστάσεως. Προ του επικρεμαμέ-
νου κινδύνου διέταξα κράτει την μηχανήν και 
εγκατάλειψιν το ταχύτερον του πλοίου. Έθεσα 
δε τούτο με την πρώρα προς δυσμάς προς την 
ακτήν παρέχων ούτω την δεξιά πλευράν ώς 
στόχον, έχει δε πλάτος 4,50 μέτρων το πλοίον 
μου. Το εν μετά το άλλο επήρχοντο εκ Βορρά 
μέχρι το ύψος των ιστίων τα εχθρικά αεροπλά-
να βάλλοντα καταιγισμό πυρός όσο το δυνατόν 
ταχύτερο κωπηλατούντες απομακρυνόμεθα του 
πλοίου των πυρών πιπτόντων πέριξ της λέμβου 
μας. Με την βοήθεια του παντοδυνάμου Θεού 
εξήλθομεν σώοι εις την ξηράν αναμένοντες το 
μοιραίον τέλος του πλοίου μας. Επί ημίσειαν 
ώρα διήρκησεν η επίθεσις, ριφθεισών σωρείας 
σφαιρών. Με οδύνην εβλέπομεν την πρύμνην 
του πλοίου μας καιομένη μη δυνάμενοι να 
παράσχουμεν βοήθεια καθ’ ότι, αν και είχε 
λήξει η επίθεση ήρχισαν λόγω της πυρκαγιάς 
να εκρήγνυνται σφαίραι αίτινες ευρίσκοντο εις 
το διαμέρισμά μου. Παρ’ όλο τον κίνδυνο να 
ανατιναχτώμεν μετά του πλοίου υπό την ηγεσία 
μου προθύμως ακολουθώντων του μηχανοδη-
γού Σταματίου Μακρογιάννη και του ναυτό-
παιδος Παναγιώτη Μανδροχάλου επέβημεν οι 
τρείς της λέμβου και κατευθύνθημεν ολοταχώς 
προς ολονέν εις την ξηράν προωθούμενον υπό 
του ανέμου πλοίον. Κατορθώσαμε πράγματι να 
καταστείλουμε την πυρκαγιά δι’ ύδατος και δια 
του αυτομάτου πυροσβεστήρος. Επιθεωρήσας 
δε εν τάχει το πλοίο, παρετήρησα άνωθεν της 
ισάλου απειρίαν οπών προκληθεισών εκ των 
σφαιρών των αεροπλάνων. Μια δε αρκετά 
μεγάλη πιθανώς προκληθείσαν από θραύσμα 
βόμβας. Κατορθώσαμε να θέσουμε εις κίνησιν 
την μηχανή και επλεύσαμε εις Κρυονέριον. 
Επιθεωρήσας επισταμένως, διεπίστωσα επί 
του παρόντος τας εξής ζημίας. Εκ της πυρκαγιάς 
ημικατεστράφει το διαμέρισμά μου καέντων 
ενδυμάτων και λοιπών χαρτίνων ειδών, χαρτών 
πλού. Περί τας δεκαπέντε οπάς πλησίον ισάλου 
φραχθεισών δια πύρων και περί τας πεντή-
κοντα οπάς άνωθεν αρκετά της ισάλου άπας 
επί της δεξιάς πλευράς. Διάτρησιν εις πολλά 
σημεία της επί των επωτίδων δευτέρας λέμβου, 
διάτρησιν του καταστρώματος και συρίχτρας. 
Διαρροή μέχρι της στιγμής δεν παρουσιάσθη. 
Επίσης, εκόπησαν σωληνώσεις τινές της 
μηχανής και κατεστράφη εν μέρει το επί του 
καταστρώματος επιστέγασμα του μηχανοστα-

Η τελευταία ημέρα υπό ελληνική κυριαρχία 
του πλοίου “Ευαγγελίστρια”

Κείμενο: Από το ημερολόγιο του πλοίου "Ευαγγελίστρια"
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σίου. Επιχειρήσας να συνδεθώ τηλεφωνικώς 
μετά του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου να 
αναφέρω τα διατρέξαντα προς λήψιν οδηγι-
ών και προς ανακοίνωσιν εκ μέρους μου ότι 
υπέστη επίθεση και άλλο πλέον προς Πάτρας 
πετρελαιοκινήτως πιθανώς εκ Κονιόρδου με 
άγνωστα δι’ εμέ αποτελέσματα δεν κατόρθωσα 
λόγω συναγερμού εις την πόλιν Μεσολογγίου 
μέχρι της 21ης Απριλίου και ώρα 02:00 μ.μ. να 
αναφέρω. Πλεύσας εις Πάτρας διετάχθην και 
μεθόρμησα εις θέσιν Ντεκέ Δρεπάνου με εντο-
λήν να αναμένω διαταγάς (22 Απριλίου 1941, 
06:00 π.μ.). Καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας 
διαρκείς αεροπορικοί βομβαρδισμοί ελάμβανον 
χώραν πέριξ ημών καθώς και την επομένη μη 
λαβών ουδεμία διαταγή πλου μετέβην διά πο-
δηλάτου εις Πάτρας και ευρών ναύτην εις την 
ΝΑΠΙ με πληροφόρησε ότι αι αρχαί διελύθησαν 
και να πλεύσω όπου θέλω καθ’ ότι εκινδύνευον 
να βληθώ από την έναντι ακτή της Ναυπάκτου 
από τους προελαύναντες Γερμανούς. Αποπλεύ-
σας και ακολουθών την Πελοποννησιακή ακτήν 
αγκυροβόλησα εις Ακράταν. Παρέλειψα να 
αναφέρω ότι ο ναυτόπαις Ευστάθιος Καβαδδάς 
καταγόμενος εκ Λευκάδος εις Ντεκέ εγκατέ-
λειψε το πλοίο επιβιβασθείς εταίρου πλοίου 
μέλλοντος να αποπλεύσει δια Λευκάδαν. Εις 
Ακράταν παρεμείνομεν καθ’ όλη την ημέραν 
αποπλεύσαμε καταπλεύσαντες εις Ποσειδω-
νίαν την 24η Απριλίου και ώρα 06:00 π.μ. 

Ουδείς υπήρχε δια να λάβουμε διαταγάς. Περί 
την μεσημβρία οι Εγγλέζοι μας ειδοποίησαν 
τάχιστα να αποπλεύσομεν καθ’ ότι επρόκειτο να 
ανατιναχθεί η γέφυρα.

Παρ’ όλην δε την κατ’ εκείνην την ώραν σφο-
δράν εκ πεντήκοντα αεροπλάνων επιδρομή 
στα της διώρυγος κατορθώσαμε να απο-
πλεύσωμεν εγκαταλείψαντες την αριστεράν 
μετά ημίσεος κλειδίου καδένας, άγκυραν καθ’ 
ότι ήτο λίαν περιπεπλεγμένη προς ετέρας 
αγκύρας. Ηγκυροβολήσαμεν εις Καλαμάκι και 
εξήλθομεν εις την ξηρά ριφθεισών κατά του 
πλοίου μας ανεπιτυχώς τριών βομβών και 
πολλών πολυβολισμών από των αεροπλάνων. 
Την εσπέραν απεπλεύσαμεν πλέοντες προς 
Νότο. Την δε επομένη ηγκυροβολήσαμεν εις 
Άγιον Γεώργιον Ύδρας πλήν όμως και ενταύθα 
εγενόμεθα στόχος αεροπορικών επιθέσεων 
αίτινες ενετάθησαν την επομένη βληθέντος του 
πλοίου άνωθεν της ισάλου. Έλαβον την απόφα-
σιν να αποπλεύσουμε διά Πειραιά μη όντος του 
πλοίου εις θέσιν να πλεύσει δια Κρήτην και του 
μηχανοδηγού Σταμάτη Μαυρογιάννη παραμεί-
ναντος εις Ύδρα ασθενούντος. Αποπλεύσαντες 
καταπλεύσαμε εις Άγιον Γεώργιον Κερατσινίου 
διαταχθέντες και υπό συνοδεία Γερμανών 
μεθορμήσαντες εις Πειραιά. Το πλήρωμα 
εξεδιώχθη υπό των Γερμανικών αρχών και ως 
εκ τούτου έλαβα περί τη Δ.Θ.Κ.Μ. διεύθυνση Γ 

την άδεια όπως απολύσω αυτό. (29 Απριλίου 
1941, 10:00 π.μ.)»
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Hellenic Match Racing Tour
ο τελικός

Η πρώτη μέρα της τελικής φά-
σης του φετινού Hellenic Match 
Racing Tour, ξεκίνησε το Σάββατο 
28 Σεπτεμβρίου με τις καλύτερες 
προϋποθέσεις στο Μικρολίμανο, 
με ένα ελαφρύ αεράκι, ιδανικό για 
αγώνα match racing. 

Οι 8 ομάδες που συμμετείχαν βρέθηκαν από 
νωρίς στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομί-
λου Ελλάδος και αφού ετοίμασαν τα σκάφη 
τους, ξεκίνησαν οι ιστιοδρομίες στη διαδικα-
σία του Round Robin, όπου όλες οι ομάδες 
αναμετρούνται με όλες. Πραγματοποιήθηκαν 
μόνο 4 flights με αποτελέσματα που δεν 
ανέδειξαν καμία ομάδα ως φαβορί, αφήνο-
ντας όλα τα σενάρια ανοιχτά για την επόμενη 
φάση. Η ολοκλήρωση της φάσης του Round 
Robin δεν ολοκληρώθηκε και συνεχίστηκε 
την επόμενη ημέρα, για να αναδείξει τους 
φιναλίστ για τον μεγάλο τελικό.

Μετά τη συμπλήρωση του 6ου flight στην 

κορυφή της βαθμολογίας βρέθηκαν οι ομάδες 
Er Lac του Θοδωρή Τσουλφά και Rebuild 
Construction του Βαγγέλη Χειμώνα, αήττη-
τες στις τρεις πρώτες μονομαχίες. Πίσω τους 
με δύο νίκες οι ομάδες Lucas του Γιώργου 
Παναγιωτίδη και της Ελληνικής Αστυνομίας 
MUSTO του Αλέξανδρου Ταγαρόπουλου.

Μέχρι το ένατο flight του Round Robbin η 
ομάδα ER-LAC του Θοδωρή Τσουλφά είχε 
πάρει προβάδισμα αήττητη με πέντε νίκες. 

Για τη δεύτερη θέση ισοβαθμούσαν τρεις 
ομάδες: η VMG ομάδα του ολυμπιονίκη Παύ-
λου Καγιαλή, η Rebuild Construction του 
Βαγγέλη Χειμώνα και Eλληνική Aστυνομία 
MUSTO του Αλέξανδρου Ταγαρόπουλου.

Στο τελευταίο match για να ολοκληρωθεί 
η φάση του Round Robbin, στην 1η θέση 
ήταν η ομάδα ER-LAC του Θοδωρή Τσουλφά 
αήττητου με 7 νίκες. Τις 3 επόμενες θέσεις 
συμπληρώναν η ομάδα Rebuild Construction 
με κυβερνήτη τον Βαγγέλη Xειμώνα, η ομάδα 
Lucas του Γιώργου Παναγιωτίδη και η ομάδα 
της Eλληνικής Aστυνομίας MUSTO του Αλέ-

ξανδρου Tαγαρόπουλου, που ισοβαθμούσαν 
όλοι μεταξύ τους. Η τελευταία μονομαχία θα 
έδειχνε ποιος από τους Ταγαρόπουλο, Xει-
μώνα ή Παναγιωτίδη θα έπαιρνε τη 2η θέση 
και πως θα λύνονταν οι ισοβαθμίες. Τελικά 
ήταν η ομάδα της Eλληνικής Aστυνομίας 
MUSTO του Αλέξανδρου Tαγαρόπουλου 
που κατάφερε να βρεθεί στη δεύτερη θέση 
και να αναμετρηθεί με την ομάδα ER-LAC 
του Θοδωρή Τσουλφά στον μεγάλο τελικό. 

Το Round Robbin τελικά ολοκληρώθηκε με 
14 flights. 

Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, με εξαιρετι-
κά ιδανικές καιρικές συνθήκες κάτω από το 
μαγευτικό Αττικό ήλιο και στον πανέμορφο 
θαλάσσιο στίβο του Φαληρικού Όρμου, πραγ-
ματοποιήθηκε η τελευταία ημέρα του μεγάλου 
τελικού του φετινού Hellenic Match Racing 
Tour, στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος.

Η ομάδα ER-LAC του Θοδωρή Τσουλφά 
βρέθηκε επάξια στην κορυφή του βάθρου 
νικώντας στον μεγάλο τελικό την ομάδα 
της Eλληνικής Aστυνομίας MUSTO του 

Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Icarus Sports

αγώνες τριγώνου
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Αλέξανδρου Ταγαρόπουλου με σκορ 3-0. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο Θοδωρής 
Τσουλφάς και η έμπειρη ομάδα του, είχαν 
τελειώσει αήττητοι τη φάση του Round Robin 
με επτά νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. 

Το βάθρο συμπλήρωσε στην 3η θέση η 
ομάδα Rebuild Construction του Βαγγέλη 
Χειμώνα αφού επικράτησε με δυσκολία στον 
μικρό τελικό της ομάδας Lucas του Γιώργου 
Παναγιωτίδη με σκορ 2-1.

Από νωρίς το μεσημέρι στο Μικρολίμανο, 
εκλεκτοί καλεσμένοι, αθλητές, χορηγοί, δημο-
σιογράφοι, μέλη της ολυμπιακής ομάδας και 
άλλοι, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν κάθε 
στιγμιότυπο με ζωντανή περιγραφή του αγώνα. 
Με το πέρας των ιστιοδρομιών ακολούθησε 
ένα μοναδικό πάρτι υπό τους ήχους του DJ Nί-
κου Ζώη και στη συνέχεια τoυ συγκροτήματος 
Bejeezus, με τις μοναδικές δημιουργίες καφέ 
και coffee cocktails από την εταιρεία χορηγό 
της διοργάνωσης. Τη δράση όμως παρακολού-
θησαν και από τη θάλασσα, στην άνεση ενός 
πολυτελούς catamaran αρκετοί θεατές.

Οι εκλεκτοί καλεσμένοι γιόρτασαν μαζί με 
όλους τους συμμετέχοντες την ολοκλή-

ρωση της 6ης χρονιάς του Hellenic Match 
Racing Tour.
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Κείμενο και φωτογραφίες: Ρούλα Φλουρή 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Β', 
και τελική, φάση του Πανελλη-
νίου Πρωταθλήματος σκαφών 
κλάσης J24, η οποία διοργανώ-
θηκε από τον Ναυταθλητικό Όμιλο 
Γαζίου Κρήτης (ΝΟΓΚ) από τις 26 
έως και τις 28 Οκτωβρίου στον 
κόλπο του Ηρακλείου, στο Λιμα-
νάκι της Παντάνασσας.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε υπό ιστιοπλοϊ-
κές καιρικές συνθήκες για 'δυνατούς παίκτες', 
με μεγάλο νικητή της Β' φάσης αλλά και 
του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 2019 
να αναδεικνύεται το πλήρωμα της Ελλη-
νικής Αστυνομίας. Το πλήρωμα ΕΥΝΙΚΗ, 
αν και προηγούνταν στη βαθμολογία από την 
Α' φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 
που είχε διοργανωθεί από τον Ναυτικό Όμιλο 
Ελλάδος (ΝΟΕ), τελικά δεν κατάφερε να δια-
τηρήσει το προβάδισμα, τερματίζοντας όμως 
στη διόλου ευκαταφρόνητη 2η θέση. Στην 3η 
θέση, ένα νεοσύστατο πλήρωμα, το ΚΡΑ-
ΚΕΝ, το οποίο επίσης έκανε την ανατροπή, 
καθώς με εμφατικό τρόπο ανήλθε μία θέση 
σε σύγκριση με την Α' φάση του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος.

Το αγωνιστικό τριήμερο για την Ελληνική 
Κλάση J24 ξεκίνησε το Σάββατο 26/10 με 
τη συμμετοχή 10 πληρωμάτων από όλη 
την Ελλάδα. Την πρώτη ημέρα του αγώνα 

πραγματοποιήθηκαν 4 ιστιοδρομίες με διεύ-
θυνση ανέμου από τις 340 μοίρες και ένταση 
από 13 έως 21 κόμβους. Τη δεύτερη μέρα ο 
άνεμος δυνάμωσε και η ένταση έφτασε από 
25 έως 33 κόμβους με τα έμπειρα πληρώ-
ματα να δίνουν σκληρό αγώνα αλλά και να 
προσφέρουν ευχάριστο θέαμα. Υπό αυτές τις 
συνθήκες πραγματοποιήθηκαν άλλες τρείς 
ιστιοδρομίες. Την τρίτη και τελευταία μέρα του 

πρωταθλήματος η κατάσταση της θάλασσας 
ήταν πιο ήρεμη με διεύθυνση ανέμου από 
τις 340 μοίρες σχεδόν σταθερή και ένταση 
από τους 10 έως 16 κόμβους. Έτσι με δύο 
ιστιοδρομίες, ολοκληρώθηκαν και οι εννέα 
προγραμματισμένες της Β' φάσης του πρω-
ταθλήματος, με τις τρεις πρώτες θέσεις τόσο 
της Β' φάσης όσο και των δύο φάσεων μαζί, 
να διαμορφώνονται ως εξής;

Πανελληνιονίκης το πλήρωμα της "Ελληνικής Αστυνομίας"

αγώνες τριγώνου

“Β Φάση Πανελληνίου      Πρωταθλήματος 2019”
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1η θέση το πλήρωμα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ με κυβερνήτη τον Αλέ-
ξανδρο Ταγαρόπουλο και πλήρωμα τους 
Νίκο Μαύρο, Περικλή Αϊδινίδη, Ιωάννη 
Φάκα και Νικόλαο Βαμβακόπουλο.

2η θέση, το πλήρωμα του ΕΥΝΙΚΗ από 
ΙΟΑΝ με κυβερνήτη τον Άνθιμο Νικολαϊ-
δη και πλήρωμα τους Άννα Αγραφιώτη, 
Σωτήρη Κάρταλη, Βασίλη Παπαδάκη και 
Δημήτρη Αλτσιάδη

3η θέση, το πλήρωμα του ΚΡΑΚΕΝ από 
ΝΟΓΚ με κυβερνήτη Μάνο Αγγελάκη και 
πλήρωμα τους Θοδωρή Αλεξά, Γιώργο 
Γωνιανάκη, Μάνο Κοντάκη και Βασίλη 
Στεφανάκη.

Στα πλαίσια του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν 
και οι απονομές της ετήσιας λίστας κατά-
ταξης του 2018 με τις τρείς πρώτες θέσεις 
να απονέμονται στα πληρώματα JMANIA 
(1η θέση), ΕΥΝΙΚΗ (2η θέση), και ΚΙΚΑ (3η 
θέση). Η ετήσια λίστα κατάταξης σκαφών 
J24 πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Κλάσης Σκαφών J24 από το 2017 
και έπειτα, και φέτος υποστηρίχθηκε από την 
ευγενική χορηγία του Γεώργιου και Ακύλλα 
Δρούγκα και της εταιρείας τους ONE DESIGN 
SPECIALISTS - MAGIC MARINE. 

Σαν επισφράγισμα του κλεισίματος της αγω-
νιστικής σεζόν της κλάσης, ανακοινώθηκε η 
ανάληψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 
J24 για το 2023 από την Ελληνική Κλάση 
J24, αναδεικνύoντας τη σημαντικότητα 
της κλάσης σκαφών J24 στην Ελλάδα.

Για ακόμα μία φορά και για όλο το έτος του 2019, 
η διοίκηση και τα μέλη της Ελληνικής Κλάσης 
Σκαφών J24 ευχαριστούν θερμά την ΑΝΕΚ 
LINES - BLUE STAR FERRIES για την ευγενή 
τους χορηγία και τη συνεχή διευκόλυνση της 
μεταφοράς των σκαφών και των πληρωμάτων.

Τελικά αποτελέσματα

1. HELLENIC POLICE  ΕΛΑΣ

2. EYNIKH  IOAN

3. KRAKEN  ΝΟΣ

4. J MANIA NOΠΦ

5. ANASSA  ΙΟΗ

6. PHYSALIA PHYSALIS  ΠΚ

“Β Φάση Πανελληνίου      Πρωταθλήματος 2019”
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αγώνες τριγώνου

Εννέα μετάλλια από το Βαλκανικό

Κείμενο: Σπυριδούλα – Ίριδα Σπανέα 
Φωτογραφίες: αρχείο ΙΚ

Θετικά δείγματα 
έδειξε η νέα γενιά 
των ιστιοπλόων 
μας που πήρε μέ-
ρος στο βαλκανι-
κό πρωτάθλημα, 
το οποίο διεξήχθη 
στο Τίβοτ του 
Μαυροβουνί-
ου. Οι νεαροί 
πρωταθλητές 
μας κατέκτησαν 
εννέα μετάλλια 
(δύο χρυσά, τρία 

ασημένια και τέσσερα χάλκινα).

Στα Όπτιμιστ τα κορίτσια μας θριάμβευσαν. Και οι τρεις θέσεις του 
βάθρου είχαν γαλανόλευκο χρώμα. Στην πρώτη θέση ανέβηκε η 
Ελίζαμπεθ Άννα Γουίντερς, στη δεύτερη η Ιακωβίνα Κερκέζου και 
στην τρίτη η Ευαγγελία Καραγεώργου. Στα αγόρια, το χρυσό μετάλ-
λιο κατέκτησε ο Δημήτρης Μπήτρος και το χάλκινο ο Αλέξανδρος 
Πιπεράκης.

Οι θέσεις των άλλων αθλητών μας: 

Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι Α : 

Χρυσός στόλος: Μ. Σκουλούδη 4η, Χ. Ε. Χουλιάρα 7η, Μ. Ε. Καλακώ-
να 9η, Ι. Γεωργίου 10η. 

Στον αργυρό στολίσκο έτρεξαν η Μ. Μ. Σιλελή (2η) και η Ο. Θ. Δού-
σκα (16η). 

Α Γ Ο Ρ Ι Α : 

Α Ιωαννίδης 4ος, Δ. Σουρλατζής 5ος, Α. Κυφίδης 8ος, Ι. Τουρνής 
17ος, Γ. Θεοδωρόπουλος 19ος, Θ. Ζήσης 22ος, Δ. Θεοφίλου 24ος, 
Χ. Α. Γούργος 31ος, Κ. Ρέμπελος 34ος, Σ. Συνοδάκης 36ος, Δ. 

Καλπογιαννάκης 40ος. Πήραν μέρος 99 σκάφη και διεξήχθησαν έξι 
ιστιοδρομίες. 

Ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Λ. Αλυγιζάκης στα Λέιζερ Στά-
νταρντ ενώ ο Κ. Λαγαρός πλασαρίστηκε 8ος. Συμμετείχαν 14 σκάφη 
(επτά κούρσες). Στα Ράντιαλ (16 σκάφη, έξι κούρσες), ο Ν. Γκιώνης 
ήρθε 3ος, η Α. Προβελεγγίου 5η και η Α. Νικολάου 9η. 

Πολύ καλή ήταν και η νέα γενιά των Λέιζερ που αγωνίστηκε στα 4,7 
και οι εκπρόσωποι της χώρας συνέλλεξαν δύο μετάλλια. Ο Γ. Παπα-
δάκος ήρθε 2ος και ο Ιάσων Κεφαλλωνίτης 3ος. Ο άλλες θέσεις: Σ. 
Ράπτη 4η, Α. Παπαδόπουλος 9ος, Σ. Αρβανιτογεώργου 11η και ο 
Π. Μαργωμένος 12ος. Εκτός από τους Ελληνες και τους Μαυροβού-
νιους αθλητές συμμετείχαν και ιστιοπλόοι από Βουλγαρία, Ρουμανία, 
Σερβία, Κροατία και Τουρκία. 

Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα BUG που διοργάνωσε ο Ολυμπια-
κός (52 σκάφη), στους έφηβους πρώτευσε ο Δ. Παπαδημητρίου 
του ΝΟ Βουρκαρίου Σαλαμίνας, στους παίδες ο Γ. Ζυγούρης του 
ΝΟ Αρτέμιδος, στις νεάνιδες η Β. Τσιασιώτη του ΝΟ Αρτέμιδος, 
και στις κορασίδες η Ε. Ηλιοπούλου του ΝΟ Καλαμακίου.
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Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα 
Φωτογραφίες: αρχείο ΙΚ

Στο Τόρμπολε της Ιταλίας και δέκα μήνες πριν 
από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο ο Βύρων 
Κοκκαλάνης έδειξε ότι και στην Ιαπωνία θα βρεθεί 
ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου στο RSX.  
Ο κορυφαίος εν ενεργεία Έλληνας αθλητής στην 
ιστιοσανίδα πλασαρίστηκε στην 4η θέση στο παγκό-
σμιο πρωτάθλημα, το οποίο ήταν ιδιαίτερα ανταγω-
νιστικό. Στη διοργάνωση συμμετείχαν 236 αθλητές 
και αθλήτριες.

Στον αγώνα της Ιταλίας πήραν μέρος όλα τα «παιδιά των ανέμων» 
που θα διεκδικήσουν διακρίσεις του χρόνου στον θαλάσσιο στίβο της 
Ενοσίμα. Από την πρώτη κούρσα του αγώνα φάνηκε ότι η δυσκολία θα 
ήταν μεγάλη. Ο Βύρωνας με εξαίρεση τη δεύτερη κούρσα που ήρθε 
21ος (την πέταξε) σε όλες τις υπόλοιπες βρέθηκε μέσα στη δεκάδα. 
Με 57 β.π. ήρθε 4ος ενώ στην τρίτη θέση του βάθρου ανέβηκε ο 
Γάλλος πρωταθλητής και τρίτος στους Ολυμπιακούς του Ρίο Πιερ Λε 
Κοκ με 45 β.π. To πρώτο του μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα 
ανδρών κατέκτησε ο 25χρονος Ολλανδός Κίραν Μπαντλόι (34 β.π.) 
που έκανε την έκπληξη και άφησε στη δεύτερη θέση τον συμπατριώτη 

του Ντόριαν φαν Ριγιέλμπεργκε, κάτοχο δύο χρυσών Ολυμπιακών 
μεταλλίων έξι μεταλλίων από παγκόσμια (2-2-2) και ενός ασημένιου 
από ευρωπαϊκά. 

Ο Λεωνίδας Τσορτανίδης πλασαρίστηκε στην 72η θέση (14ος στους 
-21), ο Αλέξανδρος Καλπογιαννάκης 92ος (25ος στους -21) και ο 
Γιώργος Φράγκος 113ος. 

Στις γυναίκες, η χώρα μας έχασε στις... λεπτομέρειες την πρόκριση για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Αγγελική Σκαρλάτου τερμάτισε 59η 
και η Ελλάδα έμεινε δύο... χώρες μακριά από το ολυμπιακό 'εισιτήριο'. 
Η Κατερίνα Δίβαρη πλασαρίστηκε 77η (13η στους -21) και η Ιωάννα 
Σίρτη 100η. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Λου Γιουνσίου (Κίνα), 
το ασημένιο η Κέιτι Σππιχλακοφ (Ισραήλ) και το χάλκινο η Λίλιαν Ντε 
Γκέους (Ολλανδία). 

Ο Βύρωνας Κοκκαλάνης στους 
κορυφαίους του κόσμου
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άρθρο

Δύο ήταν τα 
μεγάλα θέματα 
του συνεδρίου γι’ 
αυτήν τη χρονιά. 
Και ενώ στο θέμα 
του εξοπλισμού 

για τα αγωνίσματα της ιστιο-
σανίδας ανδρών και γυναικών 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
2024 όλα τα όργανα φαίνεται 
πως συντάχθηκαν με την ιδέα της 
προόδου και της εξέλιξης, στο 
θέμα της εναρμόνισης της δια-
κυβέρνησης του αθλήματος με 
τις αρχές χρηστής διαχείρισης 
του αθλητισμού που έχει ορίσει 
η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η 
πρόταση του διοικητικού συμβουλί-
ου δεν κατάφερε να συγκεντρώσει 
το απαιτούμενο 75% των ψήφων 
κι έτσι, προς το παρόν τουλάχιστον, 
διατηρείται το υπάρχον καθεστώς.

Εξοπλισμός ιστιοσανίδας για το 2024

Στο ενδιάμεσο συνέδριο του περασμένου 
Μαΐου το διοικητικό συμβούλιο της WS είχε 
προτείνει να διατηρηθεί το RS:X ως εξοπλι-
σμός για την ιστιοσανίδα ανδρών και γυναι-
κών και για το 2024. Το RS:X το οποίο χρη-
σιμοποιείται από τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Πεκίνου το 2008, είχε αντικαταστήσει το 
mistral one design μετά τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες της Αθήνας το 2004 ως ‘μεταβατική 
λύση’. Η επιτροπή εξοπλισμού για πολλο-
στή 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 αναζήτη-
ση σύγχρονου εξοπλισμού. Στη διαδικασία 
αξιολόγησης, η οποία ολοκληρώθηκε το 
Σεπτέμβριο στην Ιταλία, συμμετείχαν μεταξύ 
άλλων και αθλητές, ένας εκ των οποίων και ο 
Βύρωνας Κοκαλάνης. Αξιολογήθηκαν πέντε 
τύποι εξοπλισμού ιστιοσανίδας: 

Tα δύο ήταν non foiling one design. Το 
υπάρχον RS:X από τη Neil Pryde και το Glide. 
Τα υπόλοιπα τρία ήταν foiling. To iFoil από 

τη Starboard, το Windfoil 1 από την κοινο-
πραξία των εταιρειών Starboard, Severne 
και Phantom International με one design 
για τη σανίδα και open registered series 
production για τον υπόλοιπο εξοπλισμό και το 
Formula Foil το οποίο είναι ένα μοντέλο open 
registered series production αντίστοιχο με 
το μοντέλο της κλάσης Formula Kite η οποία 
είναι ο εξοπλισμός της αετοσανίδας για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ήταν κατη-
γορηματικό υπέρ του iFoil και οι επιτροπές 
events και equipment καθώς και το συμβού-
λιο των αντιπροσώπων των γεωγραφικών 
περιφερειών (council) υιοθέτησαν την πρότα-
ση σχεδόν παμψηφεί.

Στη γενική συνέλευση, το Ισραήλ και η Κίνα 
εξέθεσαν τις αντιρρήσεις τους αλλά τελικά η 
πρόταση υπερψηφίστηκε και από το 2024 ο 
εξοπλισμός για τα αγωνίσματα της ιστιοσανί-
δας ανδρών και γυναικών θα είναι το iFoil. 

Την απόφαση υποδέχθηκε με ενθουσιασμό 
η παγκόσμια οικογένεια της ιστιοσανίδας, 
καθώς, μετά από πολλά χρόνια, επανασυν-
δέεται η ολυμπιακή έκφραση του αθλήματος 
με τη μαζική μορφή του αθλήματος. Αξιο-
σημείωτη είναι η στάση των ανθρώπων της 
διεθνούς κλάσης RS:X, οι οποίοι, παρόλη την 
αναμενόμενη απογοήτευση, αντιμετώπισαν 
την απόφαση με ωριμότητα και αξιοπρέπεια. 
Η επίσημη κλάση του RS:X άλλωστε, μερικές 
ημέρες αργότερα εξέδωσε ανακοίνωση με 
την οποία χαιρετίζει την αλλαγή και συντάσσει 
τις δυνάμεις της με την Παγκόσμια Ομοσπον-
δία για την ανάπτυξη της καινούριας κλάσης.

Διακυβέρνηση του αθλήματος

Από την αρχή της θητείας του, το τρέχον 
διοικητικό συμβούλιο της Παγκόσμιας Ομο-

σπονδίας εργάζεται ώστε να αναδιοργανώσει 
τον τρόπο διακυβέρνησης του αθλήματος 
σε ένα αποτελεσματικότερο μοντέλο, το 
οποίο επιπλέον θα εναρμονίζει τη λειτουργία 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας με τις αρχές 
χρηστής διαχείρισης του αθλητισμού που έχει 
θεσπίσει η ΔΟΕ. Η αρμόδια επιτροπή, της 
οποίας ηγείται η ανεξάρτητη νομικός ειδική 
σε θέματα διακυβέρνησης του αθλητισμού 
Maria Clarke, αναζήτησε τη συνδρομή όλων 
των ομάδων εμπλεκομένων και κατέληξε 
στην πρόταση η οποία παρουσιάστηκε στη 
Γενική Συνέλευση. Αν και όλες οι χώρες-μέ-
λη θεωρούν ότι το σύστημα διακυβέρνησης 
δυσλειτουργεί και πρέπει να βελτιωθεί, η 
πρόταση δεν συγκέντρωσε το 75% των 
ψήφων που απαιτούνται για τέτοιου είδους 
καταστατικές αλλαγές. Παρόλη την αρχική 
απογοήτευση, το διοικητικό συμβούλιο της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας δεσμεύτηκε ότι θα 
επανεξετάσει την πρόταση ώστε να αναπρο-
σαρμόσει τα θέματα για τα οποία υπήρχαν 
αντιρρήσεις και θα συγκαλέσει έκτακτη 
Γενική Συνέλευση μέχρι τον Μάιο ώστε να 
συζητηθεί και να ψηφιστεί η νέα πρόταση.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων

Το μεγαλύτερο πρωτάθλημα νέων έχει στόχο 
να αποτελεί σκαλοπάτι για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες και όπως είναι φυσικό, μετά από τις 
αλλαγές στον εξοπλισμό για τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες από το 2024, έπρεπε να γίνουν 
αλλαγές και στο πρόγραμμα του πρωταθλή-
ματος νέων. Σε ότι αφορά την ιστιοσανίδα, 
θεωρείται ότι τα Techno 293 και Techno 
293+ εξακολουθούν να αποτελούν τον εξο-
πλισμό εισαγωγής στο αγώνισμα. Επιπλέον, 
καθώς ακόμη το iFoil δεν έχει αναπτυχθεί 
αρκετά σε όλον το κόσμο, προς το παρόν 
τουλάχιστον ο εξοπλισμός για την ιστιοσανίδα 
αγοριών και κοριτσιών θα είναι το Techno 
293+. Επιπλέον, καθώς η εταιρεία Neil Pryde 
αντιμετωπίζει προβλήματα και το καλοκαίρι 
του 2019 στο πρωτάθλημα της Πολωνίας δεν 
κατάφερε να παρέχει εξοπλισμό, η αλλαγή 
θα εφαρμοστεί ήδη από το πρωτάθλημα του 
2020 στη Βραζιλία.

Από το πρώτο πρωτάθλημα του νέου ολυμπι-
ακού κύκλου, που θα διεξαχθεί στην Ολλαν-
δία το 2021, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 
και αετοσανίδες, με το ίδιο ακριβώς αγώ-
νισμα και εξοπλισμό με τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται 
το αγώνισμα της αετοσανίδες επιτρέπει να 
χρησιμοποιείται ο ίδιος εξοπλισμός από τα 
παιδιά και τους επαγγελματίες αθλητές. Αυτό 
απλοποιεί την ανάπτυξη και τον προγραμμα-

World Sailing - Ετήσιο Συνέδριο 2019
Κοιτώντας προς το μέλλον… οπισθοδρομικά!

Κείμενο: Μαρίνα Ψυχογυιού 
Φωτογραφίες: αρχείο ΙΚ
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τισμό από τις ιστιοπλοϊκές ομοσπονδίες, που 
μπορούν να εντάξουν στο ίδιο πρόγραμμα 
αθλητές όλων των ηλικιακών κατηγοριών και 
φύλλων, εξοικονομώντας εξοπλισμό, υπο-
δομές και ανθρώπινο δυναμικό. Η Διεθνής 
Ένωση Αετοσανίδας μετά την απόφαση αυτή, 
ανακοίνωσε ότι δε θα πραγματοποιεί παγκό-
σμιο πρωτάθλημα νέων για το ολυμπιακό 
αγώνισμα, ώστε να ενισχύσει την ηθική και 
επικοινωνιακή αξία του πρωταθλήματος νέων 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας.

Το διθέσιο σκάφος στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες από το 2024 θα είναι μικτό. Έτσι, 
αντίστοιχα, το διθέσιο σκάφος στο παγκόσμιο 
νέων, για το οποίο ο εξοπλισμός είναι 420, 
θα πρέπει να είναι μικτό. Το θέμα συζητήθηκε 
εκτενώς στην επιτροπή πρωταθλημάτων νέων 
και κάποια από τα μέλη της υποστήριξαν ότι τα 
μικτά αγωνίσματα ενδεχομένως να μην είναι 
εύκολο να αναπτυχθούν σε κάποιες χώρες. 
Έτσι, από το 2021 θα έχουμε 420 κοριτσιών 
και αγοριών αλλά στην κατηγορία αγοριών θα 
μπορούν να συμμετέχουν και μικτά πληρώμα-
τα. Είναι όμως αρκετά πιθανό αυτή η αλλαγή 
να αποτελεί μεταβατικό στάδιο. 

Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων

Η επόμενη διοργάνωση θα διεξαχθεί το 
2022 στη Σενεγάλη και είναι ιδιαίτερη από 
πολλές απόψεις. Η Αφρική είναι η λιγότερο 
ανεπτυγμένη ήπειρος και η Διεθνής Ολυμπι-
ακή Επιτροπή έχει στόχο να βοηθήσει την 
ανάπτυξή της σε όλα τα επίπεδα, χρησιμοποι-
ώντας τη δύναμη του αθλητισμού. Οι διεθνείς 
ομοσπονδίες έχουν να αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις που φέρνει η διοργάνωση σε 
έναν τόπο όπου δεν υπάρχουν υποδομές 
αλλά τους δίνεται και μία τεράστια ευκαιρία να 
αναπτύξουν το άθλημά τους σε νέες χώρες. 
Σε ότι αφορά την ιστιοπλοΐα, οι αφρικανικές 
χώρες με οργανωμένη αθλητική δραστη-
ριότητα είναι λίγες και οι χώρες με διεθνή 
παρουσία ακόμη λιγότερες. Οι αφρικανικές 
χώρες με παραλιακά θέρετρα όμως είναι 
πολύ περισσότερες και σχεδόν σε όλα υπάρ-
χει τουριστική υποδομή για ιστιοπλοΐα αναψυ-
χής, κυρίως με αετοσανίδες και ιστιοσανίδες. 
Η ευκαιρία και η πρόκληση για την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας είναι, μέσω των 
εθνικών ολυμπιακών επιτροπών, να φέρει σε 
επαφή και συνεργασία τις υποδομές αθλητι-
σμού και τουρισμού της κάθε χώρας ώστε να 
επιταχυνθεί η ανάπτυξη και διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

Από αγωνιστικής πλευράς, αναμένεται ακόμη 
η τελική απόφαση της ΔΟΕ σχετικά με τον 

αριθμό των αθλητών και τον αριθμό των 
μεταλλίων για το άθλημα της ιστιοπλοΐας. 

Μετά από την επιτυχία της ιστιοπλοΐας στους 
προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες νέων 
στο Buenos Aires το 2018 η Παγκόσμια 
Ομοσπονδία έχει ζητήσει αύξηση των με-
ταλλίων σε 6 και των αθλητών σε 120. Εάν 
το αίτημα γίνει δεκτό, τα αγωνίσματα για το 
2022 θα είναι:

•  Αετοσανίδα αγοριών και Αετοσανίδα κορι-
τσιών με εξοπλισμό Formula Kite

•  Ιστιοσανίδα αγοριών και Ιστιοσανίδα κορι-
τσιών με εξοπλισμό Techno 293+

•  Μονοθέσιο αγοριών και Μονοθέσιο κορι-
τσιών με εξοπλισμό που θα αποφασιστεί 
μετά από διαγωνισμό

Εάν διατηρηθούν τα δεδομένα των προηγού-
μενων Ολυμπιακών Αγώνων Νέων, η ιστιο-
πλοΐα θα έχει 100 αθλητές και 5 μετάλλια και 
τα αγωνίσματα θα είναι:

•  Αετοσανίδα αγοριών και Αετοσανίδα κορι-
τσιών με εξοπλισμό Formula Kite

•  Αετοσανίδα μικτή με εξοπλισμό Formula 
Kite 

•  Ιστιοσανίδα αγοριών και Ιστιοσανίδα κορι-
τσιών με εξοπλισμό Techno 293+

O εξοπλισμός Formula Kite είναι ο ίδιος 
με αυτόν που θα χρησιμοποιείται στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2024 και μετά 
ενώ το αγώνισμα της μικτής αετοσανίδας θα 

διεξαχθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα 
διεξάγεται στο παγκόσμιο νέων από το 2021 
και τους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2024. 
Οι συμμετέχοντες στο αγώνισμα της μικτής 
αετοσανίδας θα είναι οι χώρες που έχουν κα-
ταφέρει να προκριθούν με ένα αγόρι και ένα 
κορίτσι στην ατομική αετοσανίδα, δίνοντας 
την ευκαιρία για δεύτερο μετάλλιο.

Ιστιοπλοϊκά βραβεία 2019

Τα τελευταία χρόνια η Παγκόσμια Ομοσπον-
δία έχει συγκεντρώσει τις απονομές όλων 
των βραβείων σε μία εκδήλωση, η οποία 
γίνεται στα πλαίσια του ετήσιου συνεδρίου, 
εκεί όπου παλαιότερα γίνονταν μόνο η απο-
νομή στους καλύτερους ιστιοπλόους. Έτσι, 
το F50, το σκάφος που χρησιμοποιείται στο 
πρωτάθλημα SailGP ανακηρύχθηκε σκάφος 
της χρονιάς ενώ η ομάδα Wizard βραβεύ-
τηκε ως η καλύτερη ιστιοπλοϊκή ομάδα της 
χρονιάς. Tο πρόγραμμα The Green Blue της 
Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας της Μεγάλης 
Βρετανίας, βραβεύτηκε ως σημείο αναφοράς 
σε θέματα βιωσιμότητας. Το βραβείο Beppe 
Croce απονεμήθηκε μετά θάνατον στον Jeff 
Martin, ψυχή της κλάσης Laser για τέσσερις 
δεκαετίες και το βραβείο ανάπτυξης απο-
νεμήθηκε στον οργανισμό Oman Sail για τα 
αποτελέσματα που έχει επιτύχει στη χώρα και 
στην ευρύτερη περιοχή στα 10 χρόνια από 
την ίδρυσή του.

Όπως είναι φυσικό, το ενδιαφέρον μονοπώ-
λησαν τα βραβεία για τους καλύτερους ιστι-
οπλόους της χρονιάς. Κατά κοινή ομολογία, 
φέτος στην κατηγορία γυναικών οι υποψηφι-
ότητες ήταν μάλλον αδύναμες, με τη νικήτρια 
Anne Marie Rindom να επικρατεί χωρίς ουσι-
αστικό αντίπαλο. Η Δανή αθλήτρια των Laser 
Radial κέρδισε μεταξύ άλλων τα παγκόσμια 
πρωταθλήματα του 2018 και του 2019 και 
βρίσκεται στην πρώτη θέση της παγκόσμιας 
κατάταξης. Ο νικητής της κατηγορίας ανδρών 
αντίθετα, δεν ήταν καθόλου αναμενόμενος, 
όχι λόγω των επιτευγμάτων του αλλά λόγω 
της ηλικίας του. Μόλις 15 ετών, ο Ιταλός 
Marco Gradoni είναι ο μικρότερος σε ηλικία 
παραλήπτης του βραβείου και δίκαια, καθώς 
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έχει γράψει ιστορία στα σκάφη Optimist, τη 
μεγαλύτερη κατηγορία στον κόσμο για παιδιά. 
Ο Marco είναι ο μόνος αθλητής που έχει 
καταφέρει να κερδίσει τον τίτλο του παγκό-
σμιου πρωταθλητή τρεις φορές: το 2017, το 
2018 και το 2019. Καθόλου εύκολο καθώς 
στα παγκόσμια πρωταθλήματα Optimist 
συμμετέχουν περίπου 250 αθλητές από πε-
ρισσότερες από 60 χώρες. Επιπλέον, από το 
Σεπτέμβριο του 2018 έχει έρθει πρώτος σε 
όλους τους αγώνες όπου συμμετείχε!

Άλλα θέματα

 – Φέτος εγκρίθηκαν οι τελευταίες αλλαγές 
στους κανόνες πριν την έκδοση της επόμε-
νης τετραετίας και φαίνεται πως το ‘βιβλίο’ 
των κανόνων 2021-2024 θα είναι το τε-
λευταίο αυτής της μορφής. Άσχετα από την 
έγκριση ή όχι του τρόπου διακυβέρνησης, 
ο τρόπος αντιμετώπισης των κανόνων στο 
σύνολό του αλλάζει και εκσυγχρονίζεται. Η 
δουλειά έχει ήδη ξεκινήσει, και θα είναι το 
κύριο αντικείμενο της επιτροπής κανόνων 
μέχρι το τέλος της θητείας της τον Νοέμ-

βριο του 2020.

 – Στις συνεδριάσεις των επιτροπών στελε-
χών αγώνων συζητήθηκε μεταξύ άλλων 
ο τρόπος εκπαίδευσης των διεθνών 
στελεχών αγώνων. Καθώς πλέον η πλη-
ροφόρηση είναι ευκολότερα διαθέσιμη, 
το βάρος μετατοπίζεται από τα απόλυτα 
τεχνικά θέματα, σε θέματα ψυχολογίας 
και συμπεριφοράς, τόσο για τα καινούρια 
στελέχη, όσο για τη βελτίωση του επιπέδου 
των υπαρχόντων στελεχών αγώνων. 

 – Ακόμα ένας Έλληνας IRO, ο Ευάγγελος 
Πολυκανδριώτης. Συγχαρητήρια!

 – Παραδοσιακά ο ORC διοργανώνει το ετήσιο 
συνέδριό του παράλληλα με το συνέδριο 
της WS και φέτος ο οργανισμός, ο οποίος 
διαχειρίζεται το ένα από τα δύο διεθνή 
συστήματα ισοζυγισμού έκλεισε τα 50 του 
χρόνια και το γιόρτασε ανάλογα με εκδηλώ-
σεις και επιφανείς προσκεκλημένους.

 – Ολιγομελής αλλά αξιόλογη η παρουσία της 
Ελλάδας στο συνέδριο:

 • Άννα Ανδρεάδη, μέλος της επιτροπής 
regional games

 • Στρατής Ανδρεάδης, μέλος της επι-
τροπής sustainability

 • Δημήτρης Δήμου, μέλος της επιτρο-
πής race officials

 • Ελένη Ματζαρίδου, μέλος της επιτρο-
πής international regulations 

 • Μαρίνα Ψυχογυιού, μέλος των επιτρο-
πών race management και racing rules

 • Παρόντες επίσης ήταν οι Γεώργι-
ος Ανδρεάδης, Λάζαρος Τσαλίκης, 
Ιωάννης Καλατζής και Παναγιώτης 
Παπαποστόλου.

 • Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι 
η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία 
δεν είχε ορίσει εκπρόσωπο της Ελλά-
δας στη γενική συνέλευση
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κωπηλασία

Η κωπηλασία πήγε Σύνταγμα 
Μεγάλης ανταπόκρισης από τους 
περαστικούς, τους τουρίστες και 
τους επισκέπτες του κέντρου της 
Αθήνας έτυχε η παρουσίαση του 
αθλήματος της κωπηλασίας, 
μια προωθητική ενέργεια της 
Ελληνικής Κωπηλατικής Ομο-
σπονδίας, που έγινε το Σάββατο 
21 Σεπτεμβρίου το απόγευμα 
στην πλατεία Συντάγματος από 
τους ολυμπιονίκες μας Βασίλη 

Πολύμερο, Χρύσα Μπισκιτζή και 
Σπύρο Γιάνναρο.

Για περισσότερες από δυο ώρες τα κωπη-
λατοεργόμετρα που είχαν στηθεί στην πιο 
διάσημη πλατεία της Ελλάδας κέντρισαν τα 
βλέμματα του κόσμου που περνούσε από το 
σημείο πολλοί εκ των οποίων δεν δίστασαν 
και τράβηξαν κουπί υπό τις οδηγίες των δυο 
Ελλήνων ολυμπιονικών που τους μύησαν στα 
πρώτα μυστικά του αθλήματος.

Στο σύνολό τους οι 'αρχάριοι κωπηλάτες' ση-
κώθηκαν ενθουσιασμένοι από τη θέση τους 

και δήλωσαν ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
θα παρακολουθούν πλέον πιο συστηματικά το 
άθλημά μας.

«Η ανταπόκριση του κοινού ήταν εξαιρετι-
κή και μας υποχρεώνει να διοργανώσουμε 
κι άλλες τέτοιες δράσεις», τόνισε ο Βασίλης 
Πολύμερος που είχε το πρόσταγμα της εκδή-
λωσης στο κέντρο της Αθήνας. 

Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια της 
Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας διορ-
γανώθηκε με της συνεργασία της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής, την ΕΘΝΟΑ καθώς 
και τον φορέα Connect your city.
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κωπηλασία

Διεθνής διάκριση για τον Θανάση Μητρούση 

Ακόμη μια διάκριση για την 
Ελληνική Κωπηλασία σε 
διεθνές επίπεδο. Το μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ελ-
ληνικής Κωπηλατικής Ομοσπον-
δίας και εκπρόσωπος του ΟΦΘ 
Θανάσης Μητρούσης θα συνε-
χίσει να κοσμεί με την παρουσία 
του μια από τις πιο σημαντικές 
επιτροπές της Παγκόσμιας Ομο-

σπονδίας Κωπηλασίας αυτή του 
“Εξοπλισμού και Τεχνολογίας” 
για ακόμη τέσσερα χρόνια μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2023 όπως 
ανακοινώθηκε και κοινοποιήθη-
κε τα τελευταία εικοσιτετράωρα 
από από το αρχηγείο της FISA. 

Έτσι ο πετυχημένος παράγοντας και πρώην 
αθλητής θα κλείσει 17 χρόνια στις 
τάξεις των επιτροπών της Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας Κωπηλασίας αφού ήταν το 
μακρινό 2006 όταν είχε προταθεί από τον 
νυν πρόεδρο της ΕΚΟΦΝΣ Γιάννη Καρρά 
και είχε αναλάβει το σημαντικό αυτό πόστο. 

Για την ανανέωση της θητείας του που θα 
ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2020 ο Θανά-
σης Μητρούσης δέχθηκε τα συγχαρητήρια 
από τον πρόεδρο Γιάννη Καρρά και τα μέλη 
του ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας ενώ 
είχαν προηγηθεί δια της ενημερωτικής 
επιστολής που έλαβε, αυτά του προέδρου 
της FISA Ζαν Κριστόφ Ρολάντ και του 
προέδρου της Εκτελεστικής Ματ Σμιθ.

Βαλκανική ραψωδία για τα
ελληνικά κουπιά στο Βελιγράδι
Σε ελληνική ραψωδία εξελίχθηκε το Βαλκανικό Πρω-
τάθλημα Κωπηλασίας (για τις κατηγορίες εφήβων-νε-
ανίδων και παίδων-κορασίδων) που έγινε στο Βελι-
γράδι το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Σεπτεμβρίου.

Τα ελληνικά πληρώματα πέτυχαν το απόλυτο αφού ανέβηκαν στο 
βάθρο των νικητών και στα 20 αγωνίσματα που πήραν μέρος κα-
τακτώντας την πρώτη θέση και στη γενική βαθμολογία στο φινάλε 
της διοργάνωσης.

Την Κυριακή 2η μέρα των αγώνων οι πρωταθλητές μας πήραν μέρος 
σε εννέα αγωνίσματα και ανέβηκαν στο βάθρο και τα εννέα κατακτώ-
ντας πέντε χρυσά μετάλλια, τρια ασημένια και ένα χάλκινο.

Τα χρυσά πήγαν, τρία στην κατηγορία παίδων-κορασίδων και δύο 
στην κατηγορία εφήβων-νεανίδων, τα ασημένια όλα στην κατηγορία 
εφήβων-νεανίδων και το ένα χάλκινο.

Το Σάββατο τα γαλανόλευκα κουπιά ανέβηκαν στο βάθρο και των 11 
αγωνισμάτων που πήραν μέρος κερδίζοντας 4 χρυσά μετάλλια, 3 
ασημένια και τέσσερα χάλκινα.

Τα τέσσερα χρυσά πήγαν σε δυο πληρώματα εφήβων και δυο κορασί-
δων, τα ασημένια σε δυο νεανίδων κι ένα παίδων και τα 4 χάλκινα σε 
δυο εφήβων και δυο παίδων.

Έτσι συνολικά η Ελλάδα φεύγει από τη Σερβία με 20Χ20 έχοντας 
κατακτήσει 9 χρυσά, 6 ασημένια και 5 χάλκινα και με την ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΣΗ στη συνολική βαθμολογία έχοντας συγκεντρώσει 97 βαθ-

μούς (55 στα αγόρια και 42 στα κορίτσια) ακολούθησαν οι: Τουρκία 
82, Ρουμανία 81, Σερβια 44, Βουλγαρία 36, Βόρεια Μακεδονία 5 και 
Βοσνία Ερζεγοβίνη 4.

Οι έφηβοι κατέκτησαν 3 χρυσά, 1 ασημένιο και 2 χάλκινα, οι νεάνιδες 
1 χρυσό και 4 ασημένια, οι παίδες 2 χρυσά, 1 ασημένιο και 3 χάλκινα 
και οι κορασίδες 3 χρυσά.
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Παγκόσμια διάκριση για τη Φίτσιου 
Ακόμα μια μεγάλη επιτυχία για την ελληνική παράκτια κωπηλα-
σία φέτος. Η Ζωή Φίτσιου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παράκτιας Σπριντ που ολοκλη-
ρώθηκε πριν λίγες ώρες στη Σενζέν της Κίνας ανεβαίνοντας 
και πάλι στο βάθρο διεθνούς διοργάνωσης μετά το ασημένιο 
που είχε κατακτήσει στους Μεσογειακούς Παράκτιας στην Πά-
τρα τον περασμένο Αύγουστο.
Στον μικρό τελικό του μονού η πρωταθλήτρια του ΙΟΘ τερμάτισε σε 2.50.56 κερδί-
ζοντας τη Γαλλίδα αντίπαλο της που σημείωσε χρόνο 3.11.29. Το χρυσό μετάλλιο 
πήγε στη Ζενγκ από την Κίνα Κίνα (2.45.44) που επιβλήθηκε του πληρώματος της 
Ρόμπιν Χάρτ από τη Βρετανία που τερμάτισε 2.56.64, χρόνος πιο αργός από της 
Φίτσιου. 



52 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Ταξίδι στον Παράδεισο: Bora 
Bora - Palmerston - 670 ν.μ.

Δευτέρα 15/7/2019
16°30.023’ S 151°45.238W, Vaitape, Bora Bora

Eίμαστε δεμένοι σε ένα από τα ρεμέτζα της Mai 
Kai Marina. Από εδώ θα ξεκινήσουμε αύριο 
για το πρώτο σκέλος της διαδρομής προς την 
Αυστραλία, το πρώτο μεγάλο πέρασμα στον 
ωκεανό, δύο ολόκληρα χρόνια μετά τα 5.000 
νμ του Panama – Galapagos – Marquesas – 
Tuamotus – Society Islands. Πέρασε πολύς 
καιρός, κοντέψαμε να βγάλουμε ρίζες στην 
όμορφη αυτή χώρα, κάτι που ούτε δύσκολο 
ούτε δυσάρεστο θα ήταν. Φεύγουμε όμως!

Η διαδρομή που θα κάνουμε είναι:

Ξεκίνησαν το ταξίδι τους τον Αύγουστο του 2014 από τη Γλυφάδα και μέσω Σικελίας, Σαρδηνίας και Βαλεαρίδων έφτασαν στο 
Γιβραλτάρ. Μετά, συνέχισαν ως τα Κανάρια Νησιά και το Πράσινο Ακρωτήρι και από εκεί διέπλευσαν τον Ατλαντικό Ωκεανό 
φτάνοντας στα νησιά της Καραϊβικής, όπου ταξίδεψαν πολύ. Στις αρχές του 2017 έκαναν το πέρασμα ως την Κολομβία, μετά 
πήγαν στα νησιά San Blas και τον Παναμά και κατόπιν διέσχισαν τη διώρυγα. Συνέχισαν το ταξίδι τους στον Ειρηνικό Ωκεανό, 
με πρώτο προορισμό τα νησιά Galapagos και επόμενο και επόμενο – 3.150 ναυτικά μίλια μακριά - την Γαλλική Πολυνησία:  
τα νησιά Marquesas, τις ατόλες Tuamotus και τα Society Islands και την Ταϊτή. Τον Ιούλιο του 2019, απέπλευσαν από την Bora 
Bora (Γαλλική Πολυνησία) για την ατόλη Palmerston (Cook islands), μετά πήγαν στο Niue, στα νησιά Tonga και τα Φίτζι,  
όπου βρίσκεται τώρα το Φιλίζι. Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι από το πρώτο πέρασμα, Bora Bora – Palmerston.  
www.sailingfilizi.gr

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

Ταξίδι στον Παράδεισο
Ο Γιώργος και η Καρίνα συνεχίζουν τον γύρο του κόσμου με το ιστιοπλοϊκό τους Φιλίζι 
και μας στέλνουν το Ημερολόγιο Καταστρώματος.

ταξιδιωτικό
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• Bora Bora – Palmerston, Cook islands – 
670ΝΜ

• Palmerston – Niue 390 NM

• Niue – Tonga – 240 NM

• Tonga – Fiji Islands – 400 ΝΜ

Ο πρώτος μας σταθμός είναι το νησί Palm-
erston των Cook Islands, ένα από τα 5-6 
μικροσκοπικά νησάκια μιας απομακρυσμένης 
ατόλης, δηλαδή ενός κοριαλιογενούς υφάλου 
που σχηματίζει μια λίμνη από ρηχά, σμαρα-
γδένια νερά εν μέσω απύθμενου ωκεανού! 
Κατοικήθηκε για πρώτη φορά το 1863 από 
τον Εγγλέζο, William Marsters και τις τρεις 
πολυνήσιες γυναίκες του. Αυτοί οι τέσσε-
ρις άνθρωποι γέννησαν 17 παιδιά και 54 
εγγόνια και οι σημερινοί κάτοικοι του νησιού 
είναι όλοι απόγονοι τους. Το Palmerston είναι 
εξαιρετικά απομονωμένο, το πλοίο της γραμ-
μής το επισκέπτεται κάθε τέσσερις μήνες. 
Έχουμε ακούσει οτι οι λιγοστοί του κάτοικοι 
είναι πολύ φιλόξενοι

07.30 Βγαίνουμε με το tender στο μικρό 
λιμανάκι και πηγαίνουμε στην Gendarmerie 
(χωροφυλακή) για να κάνουμε αίτηση 
Άδειας Εξόδου από τη Γαλλική Πολυνησία. 
Ρωτάμε την αστυνομικό αν επιτρέπεται να 
γράψουμε σαν προορισμό το Palmerston. Το 
Palmerston δεν είναι επίσημο λιμάνι εισόδου 
των Cook Islands, λιμάνια εισόδου είναι το 
Aitutaki, ένα νησί με lagoon πολύ ρηχό για 
το Φιλίζι και η Rarotonga, που βρίσκεται 
350 ΝΜ νοτιότερα και δεν βολεύει τη δυτική 
πορεία μας. 

- «Να γράψετε Palmerston. Αν σας συμβεί κάτι 
να ξέρουμε προς τα πού να σας ψάξουμε», 
απαντά η γυναίκα…

Η αίτησή μας θα σταλεί στο λιμεναρχείο 
της Ταϊτής και το μεσημέρι η άδεια θα είναι 
έτοιμη. Βγαίνουμε από την gendarmerie και 
περπατάμε ως το κοντινό σουπερμάρκετ Chin 
Lee όπου αγοράζουμε τετράδια, μολύβια, 
γάλα σκόνη και ρύζι, για να χαρίσουμε στους 

κατοίκους των νησιών. Μετά γυρνάμε, πάμε 
με το Φιλίζι στο βενζινάδικο και γεμίζουμε τις 
δεξαμενές με πετρέλαιο, και τα μπιτόνια του 
εξωλέμβιου με βενζίνη.

- «Ο κύβος ερρίφθη» λέει ο Γιώργος. «Αφή-
νουμε τον παράδεισο της Γαλλικής Πολυνησίας 
μα ίσως βρούμε άλλους μπροστά. Το βασικό-
τερο είναι οτι θα ξαναγίνουμε ταξιδευτές, chief 
mate μου!».

- «Ταξιδευτές of the high seas. Να είναι καλά 
το Φιλιζάκι. Και εμείς!», απαντάω νιώθωντας 
χαρά και λύπη μαζί .

Ξαναγυρνάμε στο ρεμέτζο και αρχίζουμε 
ετοιμασίες για τον απόπλου. Για προστασία 
της μαϊστρας στα πρίμα, κόβουμε κομμάτια 
λάστιχο, σκαρφαλώνουμε στο κατάρτι και τα 
βάζουμε με ταινία στον κάτω σταυρό. Μετά, 
βάζουμε διάφανα λάστιχα στα ρέλια, για να 
προστατευθούν οι σκότες της τζένοας. Ο 
Γιώργος τοποθετεί τα σχοινιά preventers που 
στερεώνουν τη μάτσα και να την προστατεύ-
ουν από ταλάντευση και accidental jibe.

15.00 Στη χωροφυλακή ξανά. Το έγγρα-
φο “PERMIS DE SORTIE INTERNATIONAL 
PLAISANCE” με ημερομηνία εξόδου αύριο 
Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 είναι στα χέρια μας. Η 
αστυνομικός μας δίνει ένα χαρτί με οδηγίες 

και μας τις εξηγεί προφορικά:

- «Πηγαίνεται απέναντι στο ταχυδρομείο (OPT), 
κολλάτε ένα γραμματόσημο των 80 σεντς, το 
ταχυδρομείτε και είστε έτοιμοι!». Οι Γάλλοι 
έχουν απλοποιήσει εκπληκτικά την γραφει-
οκρατία για τα σκάφη που επισκέπτονται τις 
αποικίες τους. Να βλέπουμε να μαθαίνουμε, 
εμείς οι Έλληνες...

Βγαίνοντας από το τμήμα νιώθω πεταλουδί-
τσες στο στομάχι μου. Φεύγουμε…

Πίσω στο Φιλίζι. Ο Γιώργος ξαναπαίρνει το 
δελτίο καιρού για την επόμενη εβδομάδα. Η 
πρόγνωση δίνει δυνατό αληγή άνεμο – τα 
trade winds που είναι πάντα ανατολικός – 
νοτιοανατολικός σε τούτα τα γεωγραφικά 
πλάτη του Ειρηνικού Ωκεανού – με ένταση 
20-25 kts. Σύμφωνα με αυτό και θεωρώντας 
μέση ταχύτητα τα 6ΝΜ/ώρα, θα φτάσουμε 
στο Palmerston σε πέντε μέρες, δηλαδή 
Κυριακή πρωί. Υπάρχουν όμως και άσχημα 
νέα στο νέο δελτίο, την Κυριακή το απόγευ-
μα, αναμένεται ένα χαμηλό βαρομετρικό με 
άνεμο βόρειο – βορειοδυτικό 20 kts και ριπές 
ως 30 kts. Ο ύφαλος του Palmerston δεν έχει 
πέρασμα. Τα σκάφη δένουν έξω στον ωκεα-
νό, σε ρεμέτζα που βρίσκονται στην υπήνεμη 
δυτική πλευρά του νησιού όπου είναι σχετικά 
ασφαλή με τους αληγείς...

- «Αν έρθει δυτικός άνεμος δεν θα μπορούμε 
να σταθούμε. Το δελτίο δίνει δυνατή βροχή, 
από το βράδυ της Κυριακής ως το βράδυ της 
Δευτέρας. Προτείνω να ετοιμαστούμε γρήγορα, 
να φύγουμε κατά τις 5μμ για να προλάβουμε 
να φτάσουμε Σάββατο μεσημέρι ώστε να έχου-
με χρόνο να οργανωθούμε».
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Επιταχύνουμε την ετοιμασία και ξεκινάμε 
με την συναρμολόγηση του Hydrovane, του 
ανεμοτίμονου που κρατά αρκετή ώρα, είχαμε 
ξεχάσει πόσο πολύπλοκη είναι. Μετά σειρά 
έχει το μάζεμα του zodiac και της εξωλέμβια. 
Ο Γιώργος κάνει μια μεγάλη δρασκελιά να πα-
τήσει στον πλωτήρα για να μπει στο βαρκάκι - 
κάτι που κάνει καθημερινά. Ξαφνικά γλυστρά, 
χάνει την ισορροπία του, απλώνει το χέρι 
κάπου να πιαστεί, γκουπ γκαπ, χτυπάειστην 
πλατφόρμα και πέφτει στη θάλασσα! Τρέχω 
κοντά του τρομαγμένη. Εκείνος βγαίνει απ’ το 
νερό ξαφνιασμένος, αναστατωμένος.

- «Εντάξει είμαι μην φοβάσαι! Όμως πονάει 
το χέρι μου...» Έχει χτυπήσει τον καρπό του 
δεξιού χεριού. Πονάει πολύ, μα φαίνεται ότι 
δεν έχει σπάσει. Του φέρνω την παγοκύστη. 
Παίρνει μια ανάσα και μετά από 10 λεπτά συ-
νεχίζουμε, σηκώνουμε την εξωλέμβια, ξεφου-
σκώνουμε το βαρκάκι και το αποθηκεύουμε .

17.30 Ο Γιώργος ξεκουράζεται στο κόκπιτ. 
Οι χρυσοκόκκινες ακτίνες του ήλιου που δύει 
φωτίζουν στεφάνι γύρω απ’ το πρόσωπό του. 
Η πανσέληνος ανατέλλει πίσω από το βουνό .

- «Κατά μία έννοια ήταν καλό που συνέβει 
αυτό. Για να μην υπερεκτιμάμε τις δυνατότητές 
μας...», λέει.

- «Πρέπει να ξεκουράσεις το χέρι σου. Ας 
φύγουμε αύριο τα χαράματα»

Τρίτη 16/7/2019

06.00 Ξημερώνει και η πανσέληνος γέρνει 
προς τη δύση. Λύνουμε από το ρεμέτζο και 
πλέουμε προς το πέρασμα Teavanui. Στις 
6.30 βγαίνουμε από το lagoon στον ανοιχτό 
ωκεανό. Φυσάει Ν-ΝΑ 22 kts και τα κύματα 
είναι 1,5-2 μ.

Πρώτο waypoint να περάσουμε νότια από το 
νησί Maupiti. Πορεία στις 270° με full geona 
δεμένη με whisker και main στη 2ημούδα με 
μάτσα δεμένη με preventer. 

Ο Γιώργος τριμάρει τα πανιά, ρυθμίζει το 
σχοινάκι και αφήνει το τιμόνεμα στον κάπτεν 
Στούμπι (παρατσούκλι του ανεμοτίμονου), 
που τα πάει μια χαρά! Το GPS του σκάφους 
δεν δουλεύει – χάλασε πριν λίγες ημέρες - 
οπότε έχουμε ένδειξη ταχύτητας boat speed 
από το προπελάκι κάτω από το σκάφος και 
SOG (speed over ground) από τα iPad μας.

11.00 Ο άνεμος φρεσκάρει 25-30kts και 
πετάμε πάνω από τα κύματα με ταχύτητα SOG 
7,5. Περνάμε 1,5 ΝΜ νότια από το Maupiti. 
Τα σύννεφα πάνω από το νησί έχουν χρώμα 
τυρκουάζ, από την αντανάκλαση του νερού 
του lagoon!

Μόλις το ξεπερνάμε ποδίζουμε. Υπέροχη 
ιστιοπλοΐα! Πιο νότια ο ουρανός έχει βαριά 
σύννεφα. Θα μας έρθει βροχή άραγε;

18.00 Η δύση είναι μεγαλειώδης. Μόνο στα 
περάσματα βιώνουμε πραγματικά το ταξίδεμα 
του ήλιου γύρω από τη γη.

20.10 Ο άνεμος δυναμώνει, η ταχύτητα ανε-
βαίνει στους 8,5-9 κόμβους οπότε παίρνουμε 
2η μούδα στην τζένοα, για να μην πιέζουμε το 
Φιλιζάκι. Τα κύματα είναι μεγάλα και το κούνη-
μα… ωκεάνειο. Βαριά σύννεφα στα ανατολικά 
κρύβουν το φεγγάρι 

Ο αστερισμός Crux (Σταυρός του Νότου) 
στέκεται κάθετος στα αριστερά μας. Πιο μετά, 
το φεγγάρι εμφανίζεται πίσω από τα σύννεφα 
και η νύχτα αλλάζει στο λεπτό. Υδάτινα 
ασημένια βουνά μας ακολουθούν πίσω από 
την πρύμνη, καμπύλες παράξενες, αφροί, 
αντανακλάσεις, σχήματα αλλόκοτα, χωρίς 
κανόνες και φόρμα, μόνο κύματα και φεγγα-
ρόφωτο, το γουργούρισμα του απόνερου και 
το σφύριγμα του ανέμου στα πανιά. Άγρια, 
γοητευτική ομορφιά που με γεμίζει δέος και 
ευγνωμοσύνη.

Ο Γιώργος κοιμάται στα μαξιλάρια του κόκπιτ, 
κοντά μου. Τα πανιά τριμαρισμένα, ο καπτεν 
Στούμπι στο τιμόνι και εγώ διαβάζω το 

υπέροχο αυτοβιογραφικό βιβλίο “Tamata et 
l’Alliance” του Bernard Moitessie στο kindle. 
Στο πρωτότυπο! Το kindle με το λεξικό του 
είναι μεγάλη ανακάλυψη.

Τετάρτη 17/7

06.30 Ξυπνώ λίγα λεπτά πριν ανατέλλει ο 
ήλιος, κοιμήθηκα 1,5 ώρα. Γύρω μας 360° 
απεραντοσύνη, χρυσό και πορτοκαλί στα ανα-
τολικά, αναγγελία του βασιλιά, μωβ ουρανός, 
ταξιδιάρικα αφράτα συννεφάκια και μπροστά 
από τα πανιά το φεγγάρι ολοστρόγγυλο, ολό-
λαμπρο. Φυσά ωραία, Α-ΝΑ άνεμος 20 kts, 
ταξιδεύουμε με full genoa και μαΐστρα στην 
2ημούδα. Ετοιμάζω πρωινό, μάγκο, μπανάνες 
και παπάγια με μούσλι. Το χέρι του Γιώργου 
είναι καλύτερα. Η ζωή είναι ωραία.

06.30 16°2394’ S 154°2110’ W Διανύσαμε 
148 ναυτικά μίλια στο 1οεικοσι- τετράωρο.

11.00 Ο άνεμος μας ταξιδεύει γρήγορα. 
Είμαστε κουρασμένοι κι οι δυο, οι πρώτες 
μέρες είναι πάντα δύσκολες, μέχρι να συ-
νηθίσουμε τις βάρδιες και τον σπαστό ύπνο. 
Χθες κοιμήθηκα συνολικά 3,5 ώρες. Θα το 
διορθώσω όμως.

16.00 Ο ουρανός συννέφιασε. Κρατάμε 
πορεία 255°. Μένουν ακόμη 490 ΝΜ ως το 
Palmerston.

21.00 Πλέουμε κάτω από έναν παράξενο, 
συννεφιασμένο ουρανό φωτισμένο από-
κοσμα από το φεγγάρι. Ξαφνικά ακούγεται 
ένας δυνατός ήχος, σαν σειρήνα ομίχλης. 
Πεταγόμαστε έξω, ψάχνουμε γύρω μα ο ήχος 
έρχεται μέσα από το σκάφος, κάπου στον 
άξονα της μηχανής. Το στομάχι μου σφίγγε-
ται. Ο Γιώργος τηλεφωνεί με το δορυφορικό 
στον μηχανικό μας τον Στέφανο, στην Αθήνα. 
Η σύνδεση είναι κακή, ανταλλάσσουν sms, 
λέει να μην ανησυχούμε, πιστεύει πως σφυ-
ράει η μπούσα του άξονα, αμέσως πριν την 
προπέλα. Ανάβουμε τη μηχανή για να πάρει 
στροφές. Να χτυπήθηκε ο άξονας την ώρα 
που μας έριχναν στο νερό, στο καρνάγιο της 
Raiatea; Σβήνουμε την μηχανή. Το σφύριγ-
μα έχει ευτυχώς σταματήσει. Κοιμάμαι στο 
κόκπιτ 21.30 – 00.30.
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Πέμπτη 18/7

Άνεμος Α – ΝΑ 15 kts. Ταξιδεύουμε με 5 
κόμβους κάτω από έναν παράξενο, συννε-
φιασμένο και φεγγαροφωτισμένο ουρανό, 
κάνοντας βάρδιες εναλλάξ. Το βιβλίο μου 
είναι συναρπαστικό, με κρατά ξύπνια στη 
βάρδια ως τις 2.30.

06.30 Ο άνεμος έπεσε και ξεμουδάρουμε 
την τζένοα μα η ταχύτητα δεν ξεπερνά τα 5 
kts. Κρίμα, με αυτές τις συνθήκες δύσκολα θα 
προλάβουμε να φτάσουμε στο Palmerston το 
Σάββατο 16°52 01S 156°52 20W. Διανύσαμε 
152 ΝΜ στο 2ο εικοσιτετράωρο.

09.30 Συννεφιά και ο άνεμος έχει γυρίσει 
ανατολικός 15 kts. Γυρνάμε τα πανιά σε 'πετα-
λούδα', τη μαϊστρα αριστερά και ξαναδένουμε 
τη μάτσα με το preventer. Για προστασία της 
σκότας της τζένοας από την φθορά (chafe) 
από 'σκανδάλη' του whisker, πάμε προσεκτικά 
στην πλώρη και ράβουμε ένα κομμάτι δέρμα 
στη σκότα με γερή κλωστή. Ο ουρανός έχει 
καθαρίσει εντελώς και η θάλασσα έχει χρώμα 
τόσο γαλανό, σαν να πλέουμε στο Αιγαίο . 
Μένουν 350ΝΜ ως το Palmerston. Ο Γιώρ-
γος ξαπλώνει, έχει κοιμηθεί 3 ώρες μόνο.

10.1513.30 Ταξιδεύουμε με 5,5-6,5 kts , 
πορεία στις 250°. Ο καπετάνιος μου είναι 
πολύ κουρασμένος. Με φρίκη ακούμε τον 
άξονας να σφυρίζει ξανά και αυτή την φορά 
το σφύριγμα δεν σταματά με τίποτα. Πρέπει 
οπωσδήποτε να βρούμε την αιτία, για να 
μπορέσουμε να ησυχάσουμε. Ανάβουμε τη 
μηχανή, μαζεύουμε τη τζένοα, λασκάρουμε 
το preventer και παίρνουμε μέσα τη σκότα 
της μαΐστρας. Ο Γιώργος στρίβει το τιμόνι, 
η μαΐστρα φουσκώνει ανάποδα (αντιμονή), 
το Φιλίζι κόβει ταχύτητα, και μόλις σταματά 
εντελώς εκείνος βάζει ανάποδα (“όπισθεν”) 

στροφές στην μηχανή. Μετά, μπλοκάρει τον 
άξονα για να μη γυρνά και στρίβει το τιμόνι 
οπότε η μαΐστρα φουσκώνει και το σκάφος 
ξαναπαίρνει ταχύτητα. Το σφύρισμα σταμάτη-
σε. Τουλάχιστον προς το παρόν. 

19.00 Σκοτείνιασε και μυριάδες άστρα 
εμφανίστηκαν στον ουρανό. Ο Γιώργος που 
έπαιρνε υπνάκι, τεντώνεται και ανοίγει τα μά-
τια. Μαζεύω το bimini, για να μοιραστούμε το 
υπερθέαμα των άστρων και του γαλαξία που 
τόση ώρα έβλεπα μόνη. Ίσως είμαστε κάτοικοι 
του πιο όμορφου πλανήτη στο άπειρο σύμπαν 
– τί απίθανη τύχη για τα ανθρώπινα πλάσματα.

20.10 Η σελήνη, αυτή η μάγισσα, αναδύεται 
μέσα από τον ωκεανό ντυμένη με φόρεμα 
πορτοκαλί. 

Παρασκευή 19/7

04.00  Ξυπνώ και βρίσκω τον Γιώργο να ζυ-
μώνει ψωμί. Τον μαλώνω γιατί κουράζεται ενώ 
έχει κοιμηθεί ελάχιστα κι εκείνος, αφού ακούει 
την γκρίνια μου στωικά, αφήνει το ζυμαράκι να 
φουσκώσει και πάει να ξαπλώσει Μετά, κάνω 
το τεράστιο λάθος να ανοίξω το iridium. Το μή-
νυμα που έρχεται από μια φίλη με ταράζει πολύ: 
«Αν ακούσατε για τον σεισμό στην Αθήνα, μην 
ανησυχείτε, είμαστε όλοι είναι καλά». Ανήσυχη 
πολύ, παίρνω τηλέφωνο την αδερφή μου, μα η 
σύνδεση είναι κακή. Ευτυχώς, στέλνει αμέσως 
email, ο σεισμός των 5,2 ρίχτερ τους ταρακού-
νησε για τα καλά, μα είναι όλοι εντάξει. 

06.30 17°0087’S 159°0331’ W Διανύσαμε 
123 NM στο 3ο εικοσιτετράωρο.

Ανατολή του ονείρου με τον άνεμο να έχει 
πέσει στα 6 kts, σχεδόν μπουνάτσα. Μένουν 
242 ΝΜ. Μετά από ώρα σβήνουμε την μηχα-
νή και πλέουμε αργά με τα πανιά πεταλούδα 
να χτυπάνε κάθε τόσο από το κούνημα του 
σουέλ. Γαλήνη.

07.30 Καθώς η θάλασσα είναι ήσυχη, πάω 
για ύπνο στην καμπίνα μας (πλώρη). Βγάζω 
τον βραδυνό «εξοπλισμό»- σωσίβιο, αδιάβρο-
χο παντελόνι, αμάνικο γιλέκο, μακρυμάνικη 
μπλούζα, φωτάκι κεφαλής - και ξαπλώνω 
στο κρεββάτι με το απαλό σεντόνι. Βολεύω 
τον αυχένα μου στο μαξιλάρι και χαμογελώ 

ευτυχισμένη. Μεγάλη πολυτέλεια να κοιμάμαι 
σε αληθινό κρεββάτι. 

09.00  Ξυπνάω από μια βασανιστική και 
θεσπέσια μυρωδιά, ο Γιώργος ξεφουρνίζει δυο 
φρατζόλες πολύσπορο ψωμί με σταφίδες και 
τρώμε από τρεις φέτες μαζί με μαρμελάδα μάν-
γκο-τζίντζερ από το Huahine και το τελευταίο 
κομμάτι γαλλικό τυρί brie. Θα αργήσουμε να 
ξαναδούμε τυρί. Για ένα πράγμα είμαι βέβαιη 
πάντως: o καλός μου φτιάχνει το νοστιμότερο 
ψωμί σε ολόκληρο τον Ειρηνικό Ωκεανό!

16.00 Η ταχύτητά μας κατέβηκε σε 2,5 - 3 
kts αφού ο άνεμος έπεσε στα 6 kts από 
πρίμα. Τα πανιά, πεταλούδα ακόμη, κρέμονται 
από το κατάρτι μισο – άδεια μα δεν ανάβω την 
μηχανή, για να μην ξυπνήσει ο καπετάνιος μου 
που ξεκουράζεται στην καμπίνα και για να μην 
μολύνουμε την ατμόσφαιρα με καυσαέριο. 

18.15 Ο Γιώργος παίρνει ξανά τον καιρό και 
μελετάμε τα grib files με τα γραφήματα του 
ανέμου: το χαμηλό σύστημα που πλησιάζει το 
Palmerston φαίνεται ακόμα πιο δυνατό, θα 
πρέπει να μείνουμε στον ωκεανό ώσπου να 
περάσει η κακοκαιρία. Στέλνουμε e-mail στον 
έμπειρο νεοζηλανδό μετερεολόγο Bob Mac 
Davitt για να μας πει την γνώμη του....

19.30 Το φως από τα αμέτρητα άστρα στον 
ουρανό απόψε μοιάζει πιο δυνατό από ποτέ. 
Στα βόρεια, η ουρά της Μεγάλης Άρκτου 
αστράφτει σαν κόσμημα. Στα νότια ο Σταυ-
ρός μεσουρανεί και ο Γαλαξίας ολόφωτος 
αντανακλάται στην επιφάνεια της Διαβάζω 
Moitessier μαγεμένη. Με όλα!

21.15 Βάζω το ρολογάκι του αυγού στα 10 
λεπτά για να κλείσω τα μάτια μου λιγάκι. 
Ντριν! Κοιμήθηκα καθιστή, αυτό δεν μου έχει 
ξανασυμβεί...

Το άρθρο συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος
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Τον Ι.Κ. θα τον βρείτε στα εξής σηµεία

Magic Marine 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 8, Πειραιάς

Team 1
Ακτή Κουµουνδούρου, Μικρολίµανο

Perga
Αλ. Παπαναστασίου 85, Μικρολίµανο

Pelagos
 Λ. Ποσειδώνος 19, Άλιµος

Skordilis S.A
Λ. Ποσειδώνος 10, Άλιµος

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

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

Marina stores
Γούναρη 3,  Πειραιάς 

ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΕΠΕ
Ακτή Μουτσοπούλου 36, Πειραιάς

VMG
Ακτή Κουµουνδούρου, Μικρολίµανο

H
O

T
 

S
P

O
T

S

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, 

Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, Απόστολος Γεωργόπουλος, 

Δημήτρης Χ. Τσελίκας, Σπυριδούλα - Ίριδα Σπανέα, 

Ιάσωνας Δημητρακόπουλος, Γεωργία Χατζηγιαννάκη, 

Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βούλας, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιά, 

Νίκος Σινούρης, Πλάτων Κεχαγιάς, Ρούλα Φλουρή, 

Μαρίνα Ψυχογυιού, Καρίνα Σάνδρη, Helmepa, Νίκος Γκομώλης

Φωτογραφίες

Νίκος Αλευρομύτης / © Alen, Δ. Τσαπέλας, Νίκος Ζάγκας, Pedro Martinez, 

©Rolex / Kurt Arrigo, Νίκος Σινούρης, Αρχείο Γ.Α., 

Icarus Sports, Ρούλα Φλουρή, Γιώργος Χαράκογλου & Καρίνα Σάνδρη, 

Helmepa, αρχείο ΠΟΙΑΘ, αρχείο ΙΚ,  Παναγιώτης Δημητρακόπουλος,  

αρχείο "paralos - events & design" 

Διεύθυνση Πωλήσεων 

Πάνος Δημητρακόπουλος

 

Yπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο

Ιωάννης Μαραγκουδάκης

Σχεδιασμός εντύπου / επιμέλεια έκδοσης

PARALOS - events & design

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

CTP - Εκτύπωση

ARIAGRAF & ΣΙΑ ΟΕ

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

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

Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 
·  Β ρ α β ε ί ο  Α κ α δ η μ ί α ς  Α θ η ν ώ ν  2 0 13  ·

w w w . h o r c . g r

Πρώτη η ελληνική
κωπηλασία στο
Βαλκανικό Πρωτάθλημα

Διακρίσεις της 
νέας γενιάς στο 
Βαλκανικό ιστιοπλοΐας

φωτογραφία εξωφύλλου:  
Νίκος Αλευρομύτης (www.alen.gr)  
"Τα σκάφη VENTUS με κυβερνήτη τον Μιχάλη Κλούβα  
και ANAX με κυβερνήτη τον Νίκο Αναγνώστου, 
ταξιδεύοντας πρύμα κατά την διάρκεια της έβδομης 
ιστιοδρομίας του 10ου Athens Trophy 2019."






