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«Πράγματι, τον Δεκέμβριο του 1969, οι πρώτοι μαθητές της Σχολής ολοκλήρωσαν 
την εκπαίδευσή τους και έλαβαν το πτυχίο ιστιοπλοΐας, συνιστώντας παράλληλα και 

τις πρώτες αγωνιστικές ομάδες Ανοικτής Θάλασσας...»

Με την ολοκλήρωση του 2019, ο ΠΟΙΑΘ ευρίσκεται στην εξαι-
ρετικά ευχάριστη θέση να εορτάσει την επέτειο των 50 χρόνων 
λειτουργίας της Σχολής Ιστιοπλοΐας του Ομίλου.

Πράγματι, τον Δεκέμβριο του 1969, οι πρώτοι μαθητές της Σχολής 
ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους και έλαβαν το πτυχίο ιστιοπλοΐας, 
συνιστώντας παράλληλα και τις πρώτες αγωνιστικές ομάδες Ανοικτής 
Θάλασσας. Από τότε μέχρι σήμερα, 26.000 Έλληνες είχαν την τύχη να 
μυηθούν στην τέχνη της ιστιοπλοΐας από εξέχοντες επιστήμονες της 
ναυπηγικής και της ναυτικής τέχνης και να εκπαιδευτούν από ωκεανο-
πόρους ιστιοπλόους, πρώτος μεταξύ των οποίων ο Σάββας Γεωργίου 
αλλά και ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι πρωταθλητές ιστιοπλοΐας όπως 
ο Ηλίας Χατζηπαυλής, Θεόδωρος Γεωργιάδης, Γιάννης Γιαπα-
λάκης κ.α. Στο ένθετο του τεύχους αυτού θα πληροφορηθείτε για το 
οδοιπορικό αυτό των 50 ετών.

Το ολυμπιακό έτος 2020 μας βρίσκει με πολλές δράσεις και ελπίδες 
για τον ελληνικό αθλητισμό και ιδιαίτερα για την Ιστιοπλοΐα.

Πέραν των μεγάλων διεθνών οργανώσεων κατά τις οποίες ελπίζουμε 
να επαναληφθούν οι πολλές διακρίσεις που πέτυχαν την περασμέ-
νη χρονιά οι Έλληνες ιστιοπλόοι και ιδιαίτερα η νέα γενιά, έχουμε και 
τις δεδομένες ολυμπιακές προκρίσεις στα αγωνίσματα 470 ανδρών 
και γυναικών, στο Finn, στην ιστιοσανίδα ανδρών και Laser Radial 
γυναικών, ενώ εκκρεμούν ακόμη οι προκρίσεις στο Nacra 17, RS:X 
και Laser Std ανδρών και ευελπιστούμε ότι οι επιτυχίες φέτος θα 
ξεπεράσουν τις αντίστοιχες των Ολυμπιακών του 2016.

Βεβαίως ο αγωνιστικός στίβος της ιστιοπλοΐας των εφετινών Ολυμπι-
ακών Αγώνων είναι πολύ δύσκολος και θα απαιτηθεί μακρά επί τόπου 
παραμονή και προετοιμασία των αθλητών μας, που σημαίνει επί πλέον 
οικονομική επιβάρυνση, αλλά ας ελπίσουμε ότι τελικώς θα ευρεθούν 
τα απαραίτητα κονδύλια που θα καλύψουν τις απαιτήσεις μιας καλής 
προετοιμασίας.

Εις ότι αφορά τα του οίκου μας αναφορικά με την Ανοικτή Θάλασσα η 
χρονιά αυτή πέραν των τακτικών διοργανώσεων περιλαμβάνει και τις 
διοργανώσεις του “Posidonia Cup” και του “AEGEAN 600”.

Και εις ότι αφορά την πρώτη διοργάνωση οι οιωνοί είναι πολύ καλοί 
και προβλέπεται μια καλή συμμετοχή από 55 διεθνείς ναυτιλιακές 
εταιρείες.

Αλλά και στη νέα διοργάνωση του “AEGEAN 600” η οποία αποτε-
λεί ένα μεγάλο στοίχημα για την ελληνική Ιστιοπλοΐα και μπορεί να 
καταταγεί στο μέλλον στην κατηγορία των μεγάλων ιστιοπλοϊκών 
διοργανώσεων, οι οιωνοί είναι εξίσου καλοί. Τόσο η δημοσιότης μέσω 
των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας όσο και η προβολή μέσω των 
διεθνών εντύπων δημοσιότητας δημιούργησαν μια πολύ μεγάλη εκδή-
λωση ενδιαφέροντος συμμετοχής που φθάνει τα 50 σκάφη, αλλά και 
αντίστοιχη μεγάλη προβολή της χώρας μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
ότι επί του παρόντος άνω των 50.000 επισκεπτών έχουν παρακολου-
θήσει το promo video της διοργάνωσης. Αλλά περισσότερες πληρο-
φορίες υπάρχουν στο σχετικό άρθρο του ανά χείρας τεύχους.

Ας ευχηθούμε μια καλή χρονιά με υγεία και δημιουργία.

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

Με αφορμή την ολοκλήρωση του αγώνα των 600 ναυτικών μιλίων Sydney/Hobart 
και ενόψει του δικού μας Aegean 600, έχει ενδιαφέρον να δει κανείς μερικά αριθμητικά 
στοιχεία, υπό το πρίσμα του εύρους του στόλου. Στους μεγάλους αγώνες των 600 ναυτικών 
μιλίων όπως της Μάλτας το Rolex Middle Sea Race, το Rolex Caribbean600, το Rolex 
Fastnet και το Rolex Sydney / Hobart, οι συμμετοχές είναι άνω των 100 και τα σκάφη 
που λαμβάνουν μέρος έρχονται από όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους υπάρχουν κάποια ταχύ-
τατα superyacht αλλά και σκάφη club, κυρίως από ντόπιους ικανούς ιστιοπλόους που δεν 
δειλιάζουν να τα βάλουν με τους μεγάλους αστέρες της διεθνούς αγωνιστικής ιστιοπλοΐας.

Φέτος λοιπόν στο Rolex Sydney / Hobart υπήρχαν 9 κατηγορίες και 157 συμμετοχές.

Το πρώτο σκάφος, το Comanche (2.018), τερμάτισε μετά από μία ημέρα,18 ώρες και 30 λε-
πτά, ενώ το τελευταίο, το Take Five (0.887) μετά από πέντε ημέρες, 23 ώρες και 41 λεπτά, 
ενώ και τρία σκάφη δεν τερμάτισαν ποτέ.

Στα IRC, με 119 συμμετοχές, το σκάφος με το μικρότερο handicap ήταν το Katwinchar με 
0.887 που τερμάτισε στην 62η θέση. Το σκάφος με το μεγαλύτερο handicap (2.018) ήταν το 
Comanche που πήρε την 27η θέση και τα Line Honours. Νικητής στα IRC ήταν το Ichi Ban με 
handicap 1.403.

Στα ORCi νικητής ήταν το Alive με handicap 15.477. Το σκάφος με το μικρότερο handicap 
ήταν πάλι το Katwinchar (0.8664) που τερμάτισε στην 45η θέση, ενώ το σκάφος με το 
μεγαλύτερο handicap ήταν το Wild Oats XI (18.680) που βγήκε 14ο. 

Το 2018 υπήρχαν 85 συμμετοχές σε 6 κατηγορίες.

Πρώτο σκάφος τότε είχε τερματίσει το Wild Oats XI (1.971) στην 11η θέση του IRC, με χρόνο 
μία ημέρα, 19 ώρες και 07 λεπτά, ενώ τελευταίο to Chancellor (1.110), τελευταίο IRC μετά 
από τέσσερις ημέρες, 12 ώρες και 24 λεπτά.

Και πάλι, το μεγαλύτερο handicap είχε το Comanche (2.007) που είχε τερματίσει 20ο στα 
IRC ενώ το μικρότερο το Gun Runner (0.900) που τερμάτισε στην 50η θέση.

Το 2017 υπήρχαν 102 συμμετοχές σε 7 κατηγορίες.

Πρώτο είχε τερματίσει το Comanche (1.985), με χρόνο μία ημέρα, 9 ώρες και 15 λεπτά, ενώ 
τελευταίο τερμάτισε τότε το Freyja μετά από πέντε ημέρες, 19 ώρες και 9 λεπτά. Tο μεγαλύ-
τερο handicap είχε το Comanche (1.985), 19ο στα IRC, ενώ το μικρότερο το Maluka (0.878) 
που τερμάτισε στην 49η θέση.

Βλέπουμε λοιπόν πως, ανάλογα με τον καιρό, η διαφορά σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα 
στον πρώτο και τον τελευταίο μπορεί να είναι πάνω από τέσσερις ημέρες. Αξιοσημείω-
το επίσης είναι πως σε έναν τόσο μεγάλο στίβο 600 ναυτικών μιλίων, αποκλείεται οι συνθή-
κες να είναι ίδιες, ακόμα και αν πρόκειται για αγώνες που γίνονται σε ωκεανούς. Έτσι λοιπόν 
οι μεταβολές των καιρικών συνθηκών τοπικά και χρονικά εισάγουν σε μεγάλο βαθμό 
τον παράγοντα τύχη στα αποτελέσματα. 

Φέτος για παράδειγμα τον αγώνα Rolex Middle Sea Race κέρδισε ένα τοπικό οικογε-
νειακό σκάφος, το Elusive 2 (Beneteau First 45). Στο παρελθόν, το σκάφος που κέρδισε σε 
διορθωμένο χρόνο, είτε IRC είτε ORCi, άλλες φορές ήταν ένα από τα μεγάλα αγωνιστικά κι άλ-
λες ένα με μεγάλο handicap, αλλά συνήθως είναι κάποιο από το μεσαίο κομμάτι του στόλου.

Για τον λόγο αυτό υπάρχουν πολλές κατηγορίες και ομάδες, ενώ τα έπαθλα είναι 
ακόμα περισσότερα. Ας δούμε τι έπαθλα δόθηκαν φέτος στην τελετή απονομής στο Χό-
μπαρτ, εκτός των κατηγοριών και ομάδων και από τις κατηγορίες Veterans (βετεράνων) και 
Corinthians (ερασιτεχνών):

Πρώτο σκάφος που βγήκε από το Sydney Heads, έπαθλο Jack Rooklyn Memorial Trophy 
and Cannon.

• Πρώτο σκάφος νότια της Τασμανίας, έπαθλο F & J Livingstone and Replica.

• Πρώτη γυναίκα skipper, έπαθλο Jane Tate Memorial Trophy.

• Το σκάφος που ήρθε από πιο μακριά, έπαθλο Polish Trophy and Plaque.

• Πρώτο σκάφος των Ενόπλων Δυνάμεων, έπαθλο The Oggin Cup and plaque

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.

Ποιος κερδίζει 
τους 600άρηδες 

αγώνες τελικά;
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Επίσης δόθηκαν και επώνυμα έπαθλα όπως το York Family Trophy, το One Tonne Trophy, 
το Graeme Frizzle Freeman Memorial Trophy, το Battery Point Trophy, το TasPorts Trophy, 
το Peter Allsop Memorial Trophy, το Sir Arthur Warner Trophy, το RYCT Trophy, το Storm 
Bay Cup, το City of Hobart Trophy, το Southern Cross Cup, το Meritorious Service Award, 
το Charleston Trophy, το Rushcutter Trophy, το Alan Payne Memorial Trophy, το Bill 
Owen Memorial Trophy, το Apollo Trophy, το George Barton Trophy, το Tattersall Cup, το 
Government of Tasmania Trophy, το ρολόι Rolex Yacht Master και βέβαια κι άλλα έπαθλα 
αθλοθετημένα από τον RORC και το CYCA. 

Εν ολίγοις, σε αγώνες ανοικτής θαλάσσης που διεξάγονται σε μεγάλες θαλάσσιες περι-
οχές (600 ναυτικά μίλια) και με μεγάλη χρονική διάρκεια (5 ημέρες), με μεγάλη διασπορά 
στον στόλο (handicap από 0.887 ως 2.018), πρέπει να έχουν όλοι αποδεχτεί ότι ο 
νικητής θα έχει ταξιδέψει με εντελώς διαφορετικές συνθήκες από ότι οι υπόλοιποι. 
Κάποιες φορές θα ευνοούνται τα αργά σκάφη, κάποιες φορές τα γρήγορα. Αυτή είναι 
η ανοιχτή θάλασσα και όσοι διαχωρισμοί και κατηγορίες και αν γίνουν, κάποιοι θα μείνουν 
εκτός βάθρου.

Από το 1982 η ελληνική κοινωνία ξεπέφτει αγκομαχώντας, χωρίς να κάνει καμιά στάση 
για να ξεκουραστεί και να μην μπερδεύονται τα πόδια της στον κατήφορο. Τις αιτίες της 
παρακμής τις φορτώνει στους πολιτικούς, λες και αυτούς τους επέβαλε κάποια εξωτερική 
υπέρτατη δύναμη και δεν είναι δικά της κακομαθημένα παιδιά! 

Όλες οι «αξίες» έχουν κωδικοποιηθεί σε τέσσερες λέξεις: λεφτά-άγχος-εκνευρισμός-
αγένεια. Κάτι παλιές συνήθειες, όπως καλημέρα, χαμόγελο, συμπαράσταση, βοήθεια, 
παρέα, κατανόηση, καφές στο τρίποδο τραπέζι του καφενείου, ατένιση της Ανατολής και της 
Δύσης του Ήλιου, έχουν μπει στα βιβλία της Ιστορίας και στα αχρείαστα. Κάποτε οι άνθρω-
ποι μετρούσαν μέχρι το 10, τώρα μέχρι το 2, χωρίς μάλιστα να καταλαβαίνουν τη διαφορά, 
αφού οι πονηροί κατασκευαστές των ηλεκτρονικών μηχανών, δεν το επιτρέπουν. Η πλειοψη-
φία της κοινωνίας δεν προφτάνει ούτε να ανασάνει, ούτε να ξεϊδρώσει. 

Υπάρχει ευτυχώς μια τάξη ανθρώπων που πορεύεται διαφορετικά, εκείνοι που ασχολούνται 
με τη θάλασσα, εκείνοι που αισθάνονται ποιο στέρεο να πατάνε στο νερό, παρά στη γη, 
όπως κατάντησε. Εκείνοι που ασχολούνται με τη θάλασσα, από τον ερασιτέχνη ψαρά, μέχρι 
τον επαγγελματία εφοπλιστή, εξακολουθούν να αισθάνονται ότι ζουν σε μια κοινωνία μαζί 
με συνανθρώπους, τους οποίους χαίρονται να βλέπουν δίπλα τους. Σε όλες τις συναντήσεις 
και τις συγκεντρώσεις, για παράδειγμα, των ιστιοπλόων, ανθίζει το γέλιο και περισσεύει η 
χαρά, οι άνθρωποι εκεί θυμίζουν παρέα και όχι αγέλη, αποτελούν, όπως ταιριάζει, στοιχεία 
της ακακοποίητης φύσης. Αυτοί οι θαλασσινοί, αποτελούν ένα υγιές κομμάτι της κοινωνίας, 
χαρακτηριστικό που απέχτησαν μόνοι τους, χωρίς να τους το επιβάλει κανένα σύστημα και 
καμιά θεία επιφοίτηση! 

Αν αποδεχτούμε ότι σαν άνθρωποι είμαστε ζώα κοινωνικά και όχι είδος αρπαχτικών, πρέπει 
να αναβαπτιστούμε στην πραγματικότητα, γιατί δεν μας παίρνει να συνεχίσουμε να ζούμε σ 
αυτό το είδος της κοινωνίας που έχουμε διαμορφώσει. Δεν μπορούμε να ζούμε κλειδαμπα-
ρωμένοι από τους συνανθρώπους μας, δεν μπορούμε να υποβλέπουμε και να υποπτευόμα-
στε όλους γύρω μας, πρέπει να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη και τη συμπάθεια για τους 
διπλανούς μας και αυτό τον αναπροσδιορισμό ας μην τον περιμένουμε να πέσει από τον ου-
ρανό ή να μας επιβληθεί «από πάνω», αυτή η μεταλλαγή είναι ευθύνη και υποχρέωση δική 
μας, ο καθένας μας πρέπει να επανατοποθετήσει τον εαυτό του στη φυσική πραγματικότητα. 

Η ελληνική μας κοινωνία αποτελείται από λίγους, για να δικαιολογείται η αδιαφορία και το 
μίσος μεταξύ μας. Η μη αποδοχή και εκτίμηση του διπλανού μας, γεννάει διαλυτικές κοινω-
νικές τάσεις, με κινδύνους ακόμα και για την ύπαρξη μας. Ας αποκτήσουμε ξανά ηρεμία και 
καλοσύνη, ας γίνουμε όλοι «οιονεί θαλασσινοί», θα αισθανόμαστε καλύτερα και ας βιαστού-
με, γιατί οι καιροί δεν περιμένουν άλλο!

Κρίσιμο σημείο 
για την ελληνική 

κοινωνία 
(ας γίνουμε 
όλοι "οιονεί 

θαλασσινοί")

του Απόστολου Γεωργόπουλου
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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! 

του Δημήτρη Χ. Τσελίκα
Πάτρα, 26 Δεκ. 2019

Ο καπετάν Ζαφείρης

Τρία καΐκια φορτηγά ο καπετά Ζαφείρης. 
όνομα πρώτο στο νησί.
Από πατέρα και παππού γενιά, καραβοκύρης!
Και σόϊ; καπετάνιοι οι μισοί.

Κι’ η καπετάνισσα η Χρυσή. καλή - Θεός ’σχωρέστη -
σαν τ’ όνομα, ίδια και στην ψυχή.
Δύο μαύρα μάτια, ’μύγδαλα, λευκή σαν το ασβέστι.
Η ομορφιά της, στους παλιούς, ακόμα αντηχεί. 

Τρία αγόρια καλογυιοί και στερνοπούλι η Ρήνη.
Σαν τα ’παιρνε μαζί στην αγορά, 
όπως ο κύκνος τα μικρά, που κολυμπά στην λίμνη.
Μην την ματιάσουν, σταύρωναν οι βάβες, τρυφερά.

Φαμίλια καλοΐσκιωτη, σεβαστικοί στην πόλη. 
Κι’ ο καπταΖάφος μ’ όλους γελαστός.
Στο σπίτι πάντα ξέμπαρκος, κάθε μεγάλη σχόλη. 
Φώτα, Λαμπρή κι’ ανήμερα που έρχετ’ ο Χριστός. 

Τον καλοτύχιζαν πολλοί. φαμίλια και το βιος του.
Και ’κείνος χαμογέλαγε συχνά.
«Η Τύχη είναι στα χαρτιά “του αύριο” τ’ αγνώστου,
τους έλεγε, είν’ τυχερός, που ’χει καλά στερνά».

Όπως γυρίζει ο καιρός του ήλιου την ανέμη, 
περπάτησαν τα χρόνια κι’ η Ζωή.
Σαν τον σεισμό, όπου την γη ταρακουνά και τρέμει,
τα πάνω-κάτω γύρισαν, στο ξάφνου ένα πρωΐ.

Η κόρη, μέρα της γιορτής, κρίνο τ’ αγρού μονάχο,
κυκλάμινα μάζωνε το παιδί…
Ο γερο Νώντας, ο ψαράς, την είδε από τον βράχο 
ριγμένη! Το πώς έγινε δεν μπόρεσε να δει. 

Ο θρήνος, εκακόντυσε το σπιτικό, στα μαύρα. 
Επλάνταξε η Χρυσή απ’ τον καϋμό.
’Χάθη στα μάτια η αστραπή και στο κορμί η λαύρα
κι’ ένα πρωΐ την βρήκανε στον ίδιο τον γκρεμό.

Οι δυο μεγάλοι, προκοπή γυρέψανε στην ξένη 
κι’ απόμειναν οι δυο – με τον μικρό.
Κακές παρέες, με στριφτό και φλέβα καρφωμένη, 
Σαββάτο ξημερώματα, τον φέρανε νεκρό. 

Το ’να του μπάρκο έπεσε ρηχά στο Καβογκρόσο.
Τ’ άλλο στη ράδα σάπισε. στρειδόνα και σκουριά.
Το τρίτο το ξεπούλησε να φύγει όσο-όσο.
Με τι κουράγιο για δουλειά! Τώρα για ποια παιδιά!

Την ιστορία άκουσα, κάποια βραδυά, στον φάρο.
Την λέγαν, στο τραπέζι, δυο γνωστοί.
Σαν παραμύθι! Σοβαρά δεν ήθελα να πάρω…
Από ψαράδες, χίλια δυο έχουνε ακουστεί.

Χθες λιόγερμα, και σκέφτηκα να μπω στο κοιμητήρι.
Αν ήταν, ’δω θα βρήκε αναπαφή…
Τα γράμματα, στο μάρμαρο του καπετα Ζαφείρη. 
«ΜΗΔΕΝΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ» διάβασα στην 
γραφή.

Όταν το κάθε τεύχος του Ιστιοπλοϊκού Κόσμου φθάνει στο χέρια μου, η περιέργεια με σπρώ-
χνει να τρέξω στις πρώτες σελίδες να βρω το δώρο του Δημήτρη Τσελίκα. 

Τα ποιήματα του Τσελίκα μου προκαλούν άλλοτε μια γλυκιά θλίψη, κι άλλοτε μια δυνατή νο-
σταλγία, πάντα μια χαρά. Δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να κάνω κριτική, ειδικότερα σε 
ποίηση, είμαι όμως ο καταλληλότατος να πω τι αισθάνομαι διαβάζοντας αυτά τα ποιήματα. 
Αρχίζοντας να διαβάζω κάθε του ποίημα, αισθάνομαι ότι μπαίνω μέσα στην ιδέα του και ότι 
δεν είμαι ο αναγνώστης, αλλά ο δημιουργός, ότι είναι το δικό μου αίσθημα που προσεγγίζει 
την ιδέα και η δική μου φωνή που μιλάει. Αν είναι αλήθεια, ότι ο υγιής δημιουργός χαίρεται 
όταν μοιράζεται το δημιούργημα του με εκείνον που το πλησιάζει, ο Τσελίκας το έχει πετύχει 
σε υψηλό βαθμό. Ο Τσελίκας έχει και τη θαυμάσια ικανότητα, την περιοριστική, να μην 
αφήνει τον αναγνώστη να διαλέξει κάποιο ποίημα από τη συλλογή, αφού το κάθε 'τέλος' το 
κερδίζει η επόμενη 'αρχή'. Το κάθε του ποίημα δεν αποτελεί απεικόνιση μιας στιγμής, 
έχει μέγεθος και διαδρομή, λες και όταν γράφει έχει υπ όψιν του το μέτρο και τον 
ορισμό της αρχαίας τραγωδίας. Στα ποιήματα δεν υπάρχει μόνο μια αυξημένη ευαισθησία, 
υπάρχει αποφασιστικότητα και δύναμη, οι ήρωες κυριαρχούν και δαμάζουν τα γεγονότα, κι 
ας τους πονάνε τόσο. 

Αντί για συγχαρητήρια, προτιμώ να πω ευχαριστώ στον Δημήτρη Τσελίκα, για τη χαρά 
που άδολα προσφέρει, να πω επίσης, ότι το περιοδικό είναι τυχερό που έχει τέτοιες 
παρέες δίπλα του!

Αντίδωρο

του Απόστολου Γεωργόπουλου
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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! 
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ενημερωτικά

Κορυφαίος προπονητής  
του 2019
Ο Ορέστης Στυλίδης του Ναυτικού Ομίλου Ειρήνης και 
Φιλίας ανακηρύχθηκε ως κορυφαίος προπονητής ιστιο-
πλοΐας ολυμπιακών κατηγοριών για το έτος 2019, μετά 
από ψηφοφορία των μελών του ΠΑΣΠΙ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ TOPAZ OMEGA

αγγελία

Πωλείται Topaz Omega πλήρως εξοπλι-
σμένο (μαΐστρα - φλόκο - μπάλονι), σε 
άριστη κατάσταση με τρέιλερ δρόμου και 
άδεια ρυμούλκησης.

Τιμή πώλησης: 3.990 €
Επικοινωνία:  Νίκος 6977256179 

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

Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας
Κατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙ-
ΟΠΛΟΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ. Αναδιάρθρωσή κατά την Συνεδρίαση 
994/16.11.2019.

Πρόεδρος   Αντώνης Δημητρακόπουλος

Αντιπρόεδρος – Υπεύθυνος Τμήματος Αθλητισμού  
   Αριστείδης Αδαμόπουλος 

Αντιπρόεδρος - Υπεύθυνη Δημοσιών Σχέσεων  
   Αγγελική Βεντούρη – Σέρφα

Αντιπρόεδρος – Υπεύθυνος Βορείου Ελλάδος  
   Αθανάσιος Πατητάρος

Γενική Γραμματέας  Ανδρονίκη Αναστασίου

Ταμίας   Ιωάννης Βασιλειάδης

Αναπληρωτής Ταμίας  Παντελής Παυλίδης 

Ειδικός Γραμματέας  Ιωάννης Μπέης 

Έφορος Εθνικών Ομάδων  Ιωάννης Παπαδημητρίου

Έφορος Υλικού    Γεώργιος Παπαστεφάνου

Έφορος γραφείων, εγκαταστάσεων και μέσων  
   Γεώργιος Χριστόπουλος

Έφορος Θεσσαλονίκης    Χρήστος Δημητράκος

Έφορος Βορείου Ελλάδος   Κων/νος Χατζηκωνσταντίνου 

Έφορος Νοτίου Ελλάδος  Δημήτριος Κακαλίκας

Μέλος Δ.Σ.    Απόστολος Παπαθανασίου
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Nτοκιμαντέρ: Η Γέννηση του Κυπριακού Ναυτικού

Συνεργασία ΠΟΙΑΘ – ΙΕΚ ΩΜΕΓΑ

Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, 
στον κατάμεστο από κοινό χώρο 
της ιστορικής βιβλιοθήκης του 
Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκα-
ρίδη στον Πειραιά, έγινε η πρώτη 
προβολή του ιστορικού ντοκιμα-
ντέρ παραγωγής Ελληνικού Ινστι-
τούτου Ναυτικής Ιστορίας με τίτλο: 
“Η Γέννηση του Κυπριακού 
Ναυτικού. 1964 – 1966”. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι επιζώντες 
βετεράνοι εκείνης της σημαντικής ιστορι-
κής περιόδου, στις ανεκτίμητες μαρτυρίες 
των οποίων στηρίχθηκε το ντοκιμαντέρ. 
Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η τιμητική για 
το ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. παρουσία και του τωρινού 
Διοικητού του Κυπριακού Ναυτικού Αρ-
χιπλοιάρχου Χ. Χαραλάμπους, καθώς και 

ο συγκινητικός και θερμός χαιρετισμός του 
προς το εξαιρετικό ακροατήριο. 

Όλο το πολύωρο οπτικοακουστικό υλικό το 
οποίο απετέλεσε τη βάση για τη δημιουρ-
γία του ντοκιμαντέρ θα παραδοθεί στην 
Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού για διαφύλαξη 
και εκμετάλλευση. Ο τόπος και χρόνος της 
επόμενης προβολής του ντοκιμαντέρ θα 
ανακοινωθεί σύντομα. 

Το ντοκιμαντέρ ρίχνει άπλετο φως σε μια 
πολύ λίγο γνωστή περίοδο της ιστορίας 
του Πολεμικού Ναυτικού. Οι πρωταγωνι-
στές της δημιουργίας του Κυπριακού Ναυτι-
κού αφηγούνται τις αντίξοες και πρωτόγνω-
ρες συνθήκες που αντιμετώπισαν, αφού όλα 
άρχισαν από το μηδέν. Η μυστική μετάβαση 
προσωπικού του ΠΝ και πλοίων στην Κύπρο. 
Οι πρώτες επιχειρησιακές αποστολές των 
Ελλήνων βατραχανθρώπων. Η καταστροφή 
της ακταιωρού Φαέθων. Η πρόσκτηση και 
αξιοποίηση ρωσικών τορπιλακάτων. Η σε 
ελάχιστο χρονικό διάστημα οργάνωση ενός 
πλήρους συστήματος επιτήρησης και επικοι-

νωνίας. Όλα αυτά, πλαισιωμένα από σπάνιο 
κινηματογραφικό και φωτογραφικό υλικό.

Μπορείτε να δείτε το trailer του ντοκιμα-
ντέρ εδώ:

www.facebook.com/Hellenic.
Institute.Maritime.History/
videos/539038430279148/ 

Το “Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής 
Ιστορίας” είναι ένας νέος πολιτιστικός 
και επιστημονικός φορέας που έχει 
ως στόχο τη μελέτη, την έρευνα, τη 
διάσωση, τον εμπλουτισμό καθώς 
και την επιστημονική τεκμηρίωση και 
προβολή της Ναυτικής Ιστορίας και της 
Ναυτικής Παράδοσης του τόπου μας. 
Λεπτομέρειες για τη λειτουργία και τις 
δραστηριότητες του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ θα βρείτε 
στην ιστοσελίδα www.elinis.gr καθώς 
και στo Facebook @Hellenic.Institute.
Maritime.History

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ναυτικής εκπαίδευσης, ο ΠΟΙΑΘ συνεργάζεται με το ΙΕΚ Ωμέγα για την 
ειδικότητα Κυβερνητών Σκαφών Αναψυχής, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρακτικής και 
θεωρητικής εκπαίδευσης στους σπουδαστές.

Ο ΠΟΙΑΘ γιορτάζει εφέτος τα 50 χρόνια από την ίδρυση της πρώτης σχολής ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης στην Ελλάδα, με 
περισσότερους από 26.000 αποφοίτους ως σήμερα. Η ναυτική εκπαίδευση του ΠΟΙΑΘ περιλαμβάνει τμήματα ιστιοπλοΐας αρχαρίων, 
αγωνιστικό, προχωρημένο και κυβερνητών καθώς και σχολή ναυτικών επικοινωνιών, ενώ διοργανώνει και σεμινάρια σωστικών, πρώτων 
βοηθειών και θαλάσσιας επιβίωσης σε συνεργασία με τους πιο καταξιωμένους φορείς.

Ο όμιλος των Σχολών Ωμέγα από το 1969, μέσω των πολλών ειδικοτήτων, προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες στους σπουδα-
στές για λαμπρή σταδιοδρομία. Παράλληλα το ΙΕΚ Ωμέγα, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς στους τομείς του Τουρισμού, 
Αθλητισμού, Marketing και Management, Ναυτιλίας, Προπονητικής, Κυβερνητών Σκαφών Αναψυχής και όχι μόνο, διοργανώνουν ΗΜΕΡΕΣ 
ΚΑΡΙΕΡΑΣ, ώστε να δίνεται η ευκαιρία στους σπουδαστές να παρακολουθούν τις πρόσφατες εργασιακές και επαγγελματικές εξελίξεις 
στον τομέα που τους ενδιαφέρει.
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ενημερωτικά

Αλλαγές στους κανονισμούς 2020 στο 
συνέδριο ORC
Από τις 25 έως τις 30 Οκτωβρί-
ου 2020 πραγματοποιήθηκε στο 
Southampton, Bermuda το ετήσιο 
συνέδριο του ORC, παράλληλα 
όπως κάθε χρόνο με το ετήσιο 
συνέδριο της World Sailing το 
οποίο ολοκληρώθηκε στις 3 Νο-
εμβρίου 2019.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών των δύο 
συνεδρίων πραγματοποιήθηκαν οι τελικές 
συναντήσεις των επιτροπών των δύο σω-
μάτων, οι εισηγήσεις των οποίων οδήγησαν 
στην έγκριση από κάθε σώμα των τροποποι-
ήσεων των κανονισμών για το 2020.

Όσον αφορά στο ORC, οι σημαντικότερες 
τροποποιήσεις στο VPP και στους κανονι-

σμούς IMS και ORC Rating Rules είναι οι εξής:

• Δυνατότητα παράλληλης έκδοσης ενός 
πιστοποιητικού Double Handed μαζί με το 
κανονικό πιστοποιητικό ORC του σκάφους 
(Club ή International), με ενδεχομένως δια-
φορετικό configuration πανιών ή εξαρτίας 
κλπ, για αποκλειστική χρήση σε αγώνες 
δύο ατόμων.

• Ομαλότερη μετάβαση απόδοσης του VPP 
από τα ελεύθερα πλωριά πανιά (headsail 
set flying, με λόγο πλάτους στο μέσον 
προς μήκος ποδιάς SHW/SFL < 75%) έως 
τα ασύμμετρα με SHW/SFL < 85%. Τα 
πανιά αυτά πρέπει πλέον να δηλώνονται 
όλα στο πιστοποιητικό.

• Δυνατότητα πρόσδεσης των ελεύθερων 
πλωριών πανιών είτε μπροστά από τον 
πρότονο (π.χ. στον πρόβολο/bowsprit) είτε 
πίσω από τον πρότονο (inner staysail), με 
διαφορετικό χειρισμό από το VPP σε κάθε 

μία από τις δύο περιπτώσεις.

• Δυνατότητα χρήσης στους αγώνες ενός 
ακόμη μπαλονιού στα μικρά σκάφη (4 αντί 
3 μπαλόνια, στα σκάφη με CDL < 9.77).

• Τροποποίηση των ορίων CDL που σχετίζο-
νται με το πλήθος επιτρεπόμενων πανιών 
κάθε είδους.

Όσον αφορά στον κανονισμό ασφαλείας 
Offshore Special Regulations της World 
Sailing, οι σημαντικότερες τροποποιήσεις για 
το 2020 για τους αγώνες που πραγματοποι-
ούνται συνήθως στην Ελλάδα (κατηγοριών 3 
& 4) είναι οι εξής:

• Προσθήκη προοδιαγραφών χρήσης ηλε-
κτροκίνητων εσωλέμβιων μηχανών (για 
όλες τις κατηγορίες αγώνων).

• Υποχρεωτική χρήση AIS Transponder σε 
αγώνες κατηγορίας 3.

Κείμενο: Ιωάννης Καλατζής, Γενικός Γραμματέας ΕΑΘ/ΕΙΟ
Φωτογραφίες: αρχείο ΙΚ
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Μία σημαντική πρωτοβουλία της 
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομο-
σπονδίας (ΕΙΟ) που αποσκοπεί 
να ανοίξει νέες προοπτικές για 
την ενσωμάτωση περισσότερων 
ατόμων με αναπηρία στο άθλημα 
της ιστιοπλοΐας υλοποιείται με 
αποκλειστική δωρεά του Ιδρύμα-
τος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το πρόγραμμα "Hellenic Wind4all" της ΕΙΟ 
απευθύνεται σε όλα τα άτομα με αναπη-
ρίες ανεξαρτήτως ηλικίας και στοχεύει 
στην ανάπτυξη της Ιστιοπλοΐας για ΑμεΑ 
πανελλαδικώς. Με την αποκλειστική δωρεά 
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ενι-
σχύεται η δυνατότητα προσβασιμότητας και 
εξοικείωσης με τη θάλασσα και το άθλημα της 
ιστιοπλοΐας με ευχάριστο και ασφαλή τρόπο. 

Ο κόσμος της θάλασσας και της ιστιοπλοΐας 
δεν κάνει διακρίσεις, είναι ανοιχτός σε όλους, 
ανεξαρτήτως ηλικίας ή αναπηρίας. Η επαφή 
με τη θάλασσα λειτουργεί θεραπευτικά, χα-
ρίζοντας την ελευθερία και την κινητικότητα 
που συχνά λείπουν από τη ζωή των ανθρώ-
πων με αναπηρία και η δραστηριότητα στη 
θάλασσα ενισχύει την κοινωνικοποίηση και 
τη σωματική ενδυνάμωσή τους. 

Οι όμιλοι που εντάσσονται 
αρχικά στο πρόγραμμα "Hellenic 
Wind4all" με τη δημιουργία 
ομάδων Ιστιοπλοΐας για άτομα 
με αναπηρίες και ενισχύονται 
μέσω της δωρεάς του Ιδρύμα-
τος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στην 
προμήθεια ειδικών σκαφών 
και εξοπλισμού, καθώς και 
στην καθοδήγηση και εκ-
παίδευση των ομάδων και 
του τοπικού προπονητή από 
εξειδικευμένο προπονητή της 
ΕΙΟ είναι ο Ναυτικός Όμιλος 
Αλεξανδρούπολης, ο Ναυτι-
κός Όμιλος Χίου, ο Ναυτικός 
Όμιλος Ηρακλείου, ο Ιστιο-
πλοϊκός Όμιλος Πατρών και ο Ναυτικός 
Όμιλος Βόλου και Αργοναύτες. Μέσω της 
δωρεάς εξασφαλίζεται η συμμετοχή και 
στήριξη και άλλων ομίλων ανά την Ελλά-
δα για την επόμενη τριετία. 

Μέχρι σήμερα η δυνατότητα στα άτομα με 
αναπηρίες να γνωρίσουν και να απολαύσουν 
το άθλημα της ιστιοπλοΐας υπάρχει μόνο στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Πλέον, μέσω του 
προγράμματος "Hellenic Wind4all" της ΕΙΟ με 
αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος (ΙΣΝ), που μέσα από την κοινωφελή 
δράση του έχει στηρίξει επανειλημμένως 
τόσο το άθλημα της ιστιοπλοΐας όσο και 

ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, 
υλοποιείται ο σκοπός και το όραμα για την 
προσβασιμότητα ακόμη περισσότερων ατό-
μων με αναπηρίες στο άθλημα της ιστιοπλοΐ-
ας και στη θάλασσα σε όλη τη χώρα. 

Η Ελλάδα εδώ και χρόνια εκπροσωπείται 
από ιστιοπλόους αθλητές ΑμεΑ σε παγκό-
σμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αλλά 
και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Η Παγκόσμια αλλά και η Ελληνική Ιστιοπλοϊ-
κή Ομοσπονδία έχουν εντάξει το άθλημα για 
ΑμεΑ στα μητρώα τους και δεν υπάρχει ξε-
χωριστή ομοσπονδία για τα άτομα με κινητική 
αναπηρία. 

Από τον Έβρο έως την Κρήτη ιστιοπλοΐα  
για άτομα με αναπηρία
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Η Jotun Hellas 
και φέτος χορηγός 
στα δύο μεγάλα 
γεγονότα του 2020

Ο ιστιοπλοϊκός αγώνας των Ποσειδωνίων, 
Posidonia Cup, γιορτάζει τη δέκατη επέτειο του!

Η Jotun Hellas θα είναι παρού-
σα, ως χορηγός, στα δύο μεγάλα 
γεγονότα της χρονιάς της ιστιο-
πλοΐας. Για 5η συνεχόμενη χρονιά 
η πολυεθνική εταιρεία παραγωγής 
χρωμάτων θα «δώσει χρώμα» στο 
57ο Ράλλυ Αιγαίου και για 2η 
φορά θα συμμετέχει με δικό της 
πλήρωμα στη μεγαλύτερη γιορτή 
της ναυτιλίας, το Posidonia Cup.

Η Jotun Hellas είναι στενά δεμένη με τον 
χώρο της ναυτιλίας και την ανάπτυξή της στην 
Ελλάδα. Δίνει έμφαση στη ναυτική τεχνογνω-

σία και την πολυετή παράδοση και αναγνώρι-
ση της ιστιοπλοΐας. 

Για αυτό και η Jotun Hellas συμμετέχει ως 
χορηγός σε αυτούς τους θεσμούς, προβάλ-
λοντας την ομορφιά της Ελλάδας και των 
νησιών μας και εκτός συνόρων.

«Μετά από μια επιτυχημένη συμμετοχή 
στα προηγούμενα Poseidonia Cup το 
2018. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα 
συμμετέχουμε και αυτή τη φορά ενεργά 
κρατώντας ψηλά τη σημαία της Jotun, 
που περίφημα θα κυματίζει στα νερά του 
Αργοσαρωνικού.» δήλωσε ο κ. Δημήτρης 
Ζαρογιάννης, Marine Global key Account 
Manager της Jotun Hellas, «Καλή προετοι-
μασία και ραντεβού το καλοκαίρι!» 

Η Jotun ιδρύθηκε στο Sandefjord της Νορβη-
γίας το 1925 και είναι μια από τις μεγαλύτε-
ρες παραγωγής χρωμάτων στην παγκόσμια 
αγορά Η εταιρεία διαθέτει 40 παραγωγικές 
δραστηριότητες, 62 εταιρείες και αντιπρο-
σωπεύεται σε περισσότερες από 100 χώρες 
ανά τον κόσμο. Η Jotun Hellas λειτουργεί 
πάνω από 50 χρόνια στην ελληνική αγορά. 

Για περισσότερες  
πληροφορίες:  
www.jotun.gr 
+30 210 4285 980/1/2  
jotun.hellas@jotun.com 

Η εταιρεία Εκθέσεις Ποσειδώνια σε 
συνεργασία με τον ΠΟΙΑΘ ανακοί-
νωσαν τη 10η διοργάνωση του 
Posidonia Cup, που θα γίνει την 
Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 στον 
Όρμο του Φαλήρου. Το Posidonia 
Cup διοργανώνεται κάθε δυο 
χρόνια στο πλαίσιο της διεθνούς 
ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια.

Από το 2002 αποτελεί τη ναυαρχίδα σε 
μια σειρά αθλητικών events των Ποσει-
δωνίων, της μεγαλύτερης και πιο σημαντι-
κής εκδήλωσης για τη ναυτιλία παγκοσμί-
ως. Φέτος, το Posidonia Cup αναμένεται να 

είναι πιο μεγάλο από ποτέ, με συμμετοχή 
άνω των 50 σκαφών, ακολουθώντας την 
ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία των προηγού-
μενων χρόνων. 

Η επιτυχία της διοργάνωσης γίνεται εφικτή 
και με την πολύτιμη υποστήριξη των χορηγών 
του event, Burckhardt Compression AG, ABS, 
Jotun, D. Koronakis, Lalizas και Kongsberg 
Maritime Hellas καθώς και με την τεχνολογι-
κή υποστήριξη της G4S. Επιπλέον, έχοντας 
περιβαλλοντική συνείδηση, το Posidonia Cup 
ενώνει τις δυνάμεις του με την HELMEPA σε 
μια προσπάθεια να σώσουν τις θάλασσές μας.

Εκθέτες των Ποσειδωνίων αλλά και όλα τα 
μέλη της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας 
καλούνται να λάβουν μέρος στο Posidonia 
Cup, είτε με δικό τους σκάφος είτε με κάποιο 
από τα σκάφη που παρέχει ο συνδιοργανω-

τής του event, ο ΠΟΙΑΘ.

Για πληροφορίες στο www.posidoniacup.gr 

ενημερωτικά
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ενημερωτικά

Το Club of Rome βραβεύει  
την HELMEPA

“Άνθρωπε πρόσεξε καλά, μη μολύνεις τα νερά!”

Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019, σε εκδήλωση στην Αθηναϊκή 
Λέσχη, το ελληνικό παράρτημα της Λέσχης της Ρώμης βρά-
βευσε την HELMEPA για «τη διαχρονική ευαισθησία της και τις 
δράσεις της για την προστασία του περιβάλλοντος». Το βραβείο 
παρέλαβε η γενική γραμματέας της ένωσης κυρία Ειρήνη Νταϊφά.

Στην εκδήλωση μίλησε ο πρόεδρος του Green Award Foundation 
και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της HELMEPA κ. Δημήτρης 
Ματθαίου, CEO της Arcadia Shipmanagement Co. Ltd, για τις προ-
σπάθειες της ναυτιλίας για αειφόρο ανάπτυξη και τη σημασία 
της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού για την επίτευξη της.

Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο γενικός διευθυντής κ. Δημήτρης 
Μητσάτσος ευχαριστώντας το Club of Rome για τη διάκριση, 
μίλησε για τις εθελοντικές δραστηριότητες της HELMEPA στη 
ναυτιλία από το 1982, αλλά και για την προστασία των ακτών και 
θαλασσών της πατρίδας μας με προγράμματα για παιδιά και εκ-
στρατείες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Τόνισε πως σήμερα 
η μεγαλύτερη απειλή για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, αλλά και για 
τον ίδιο τον άνθρωπο είναι τα πλαστικά στη θάλασσα, που μπορεί 
«να καταλήξουν στο πιάτο μας»!

Αξίζει να σημειωθεί πως “The Club of Rome” ήταν ένας από τους 
πέντε διεθνείς οργανισμούς υποστηρικτές της ΗELMEPA κατά 
την ίδρυση της, με προτροπή του αείμνηστου Γ.Π. Λιβανού.

Ο πρόεδρος του ελληνικού παραρτήματος κ. Χαράλαμπος Μαυ-

ρειδόπουλος ανέφερε πως στους βασικούς στόχους τους είναι 
τώρα η προετοιμασία ηγεσίας της νεολαίας (youth leadership) για 
την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι εκπρόσωποι της HELMEPA και της Λέσχης της Ρώμης 
συμφώνησαν να διερευνήσουν τρόπους στενότερης συνεργασίας.

Αυτό ήταν το μήνυμα των παιδιών-εκπροσώπων 6.004 μελών 
του προγράμματος "Παιδικής HELMEPA" που ήρθαν στην Αθήνα 
την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου για να γιορτάσουν τα 26 χρόνια 
"Παιδικής HELMEPA".

Πρόκειται για το περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
προσφέρει η ΗELMEPA σε παιδιά ηλικίας 5-13 ετών σε όλη την 
Ελλάδα. Την εκδήλωση φιλοξένησε, όπως κάθε χρόνο, η εταιρεία 
μέλος Costamare Shipping στο κτίριο της στο Παλαιό Φάληρο. 

Τα δώδεκα παιδιά, αρχηγοί των πιο δραστήριων ομάδων του προ-
γράμματος του σχολικού έτους 2018-2019 ήρθαν στην Αθήνα από 
Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Αρμενοχώρι Φλώρινας, Γούρνες Ηρα-
κλείου, Ιστιαία, Ιωάννινα, Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, Νίκαια Αττικής, 
Ρόδο και Σάμο συνοδευόμενα από έναν γονέα και τον εθελοντή 
εκπαιδευτικό τους.

Την ώρα που οι μικροί εθελοντές συνεδρίαζαν και αντάλλαζαν τις 
εμπειρίες τους από το πρόγραμμα, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί 
ενημερώνονταν για την κύρια αποστολή και δραστηριότητα της 
HELMEPA στη ναυτιλία και την ευρύτερη κοινωνία.

Τους προσκεκλημένους χαιρέτισε εκ μέρους της οικογένειας του 
αείμνηστου καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου ο γιός του Χρή-
στος, ο οποίος εκφράζοντας το θαυμασμό του στους εθελοντές μα-
θητές και εκπαιδευτικούς για την προσπάθειά τους, δήλωσε πως με 
χαρά η οικογένεια του και η Costamare υποστηρίζουν το πρόγραμμα, 
που ο πατέρας τους αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή, το 1993.

Ο πρόεδρος της HELMEPA, Δρ. Γ. Γράτσος, επισήμανε στο χαιρε-
τισμό του πως η εθελοντική συμμετοχή παιδιών και εκπαιδευτικών 
αποτελεί τον στόχο της προσφοράς της περιβαλλοντικής ενημέ-
ρωσης της HELMEPA και είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επιτυχία της.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, εκπροσωπώντας την υπουργό Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, η γενική γραμματέας Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κα Α. Γκίκα και 
από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης 
για την Αειφορία η κα Μ. Κολούντζου. Η αντιπλοίαρχος ΛΣ κα Α. 
Μαρή εκπροσώπησε τον αρχηγό ΛΣ-Ελληνικής Ακτοφυλακής και 
τον δε Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας (ΠΟΙΑΘ) 
ο πρόεδρος του, κ. Ι. Μαραγκουδάκης. Από το ΔΣ της HELMEPA 
παρέστησαν η γενική γραμματέας κα Ε. Νταϊφά, ο αναπληρωτής 
ταμίας, κ. Μ. Δαλακούρας και τα μέλη, κ.κ. Π. Ζαχαριάδης και Α. 
Μπέης καθώς επίσης και ο πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής 
της HELMEPA, Καπ. Ι. Δρακογιαννόπουλος.

Η κα Γκίκα χαιρετίζοντας την εκδήλωση, είπε μεταξύ άλλων, 
«Υποστηρίζουμε και θαυμάζουμε το πρόγραμμα της Παιδικής 
HELMEPA για την ανιδιοτελή προσφορά του τόσα χρόνια και 
ευχαριστούμε τη HELMEPA και τους εκπαιδευτικούς που πλά-
θουν και διευρύνουν τους ορίζοντες των νέων ανθρώπων».

Συνοπτική αναδρομή της «καινοτομίας του 1982», όπως είπε, 
«Ελλήνων ναυτικών και πλοιοκτητών, που ίδρυσαν εθελοντικά 

Αριστερά: Η κα Ε. Νταϊφά, Γενική Γραμματέας ΔΣ/HELMEPA, παραλαμβάνει το βραβείο.

Δεξιά: Το βραβείο.
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Η περιβαλλοντική έκθεση της  
HELMEPA στη Σαλαμίνα

Η κινητή έκθεση της HELMEPA με θέμα 
"Θαλάσσιο Περιβάλλον και Επιστήμες" φιλο-
ξενήθηκε στην αίθουσα "Δημήτρης Μπόγρης" 
του δημαρχείου της Σαλαμίνας και λειτούρ-
γησε υπό την αιγίδα του δήμου μεταξύ 8 και 
14 Νοεμβρίου 2019. Σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και 
το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας και 
Πολιτισμού του δήμου, η HELMEPA μετέφερε 
στην έκθεση 740 μαθητές και 55 εκπαιδευ-
τικούς 13 δημοτικών σχολείων και Γυμνασίων 
Σαλαμίνας, Αμπελακίων, Φοίνικα, Σεληνίων και 
Αιαντείου. Τις δαπάνες μεταφοράς των μαθητών 
με πούλμαν στην έκθεση κάλυψε η HELMEPA.

Κατά την ξενάγηση των μαθητών, επιστημονι-
κά στελέχη της HELMEPA εστίασαν, μεταξύ 
άλλων, στο πρόβλημα της ρύπανσης ακτών 
και θαλασσών με πλαστικά απορρίμματα που 
αλόγιστα πετάμε και καταλήγουν στη θάλασ-
σα, προτείνοντας απλούς τρόπους με τους 
οποίους μπορούμε όλοι να συμβάλουμε στη 
λύση μειώνοντας τα πλαστικά μιας χρήσης 
στην καθημερινότητα μας.

Από την έρευνα που διενήργησε η HELMEPA στη 
Σαλαμίνα, με ικανοποίηση σημειώνεται πως οι 
μαθητές είναι ευαισθητοποιημένοι σε περιβαλ-
λοντικά θέματα, παίρνουν μέρος σε δράσεις 
και το 93% συμμετέχουν σε ανακύκλωση 

υλικών. Το 80% των μαθητών Δημοτικού θε-
ωρούν τα σκουπίδια σε δρόμους και παραλίες 
ως το σοβαρότερο πρόβλημα, ενώ ενθαρρυ-
ντικό είναι το γεγονός πως σε ποσοστό 84% 
τα παιδιά εφοδιάζονται με παγούρι νερού αντί 
για πλαστικό μπουκάλι και περίπου 2 στα 3 
νοικοκυριά χρησιμοποιούν είτε πάνινες και 
πλαστικές σακούλες πολλαπλών χρήσεων ή 
καρότσι για τα ψώνια τους, σε αντικατάσταση 
της πλαστικής σακούλας μιας χρήσης.

Επίσης, 2 στους 3 μαθητές Γυμνασίου εντυπω-
σιάστηκαν από τη θεματική ενότητα της Έκθεσης 
"Ανεξερεύνητος Ωκεανός", όπου επιστημονικά 
στελέχη της HELMEPA παρουσιάζουν πρόσφατα 
στοιχεία για τη ζωή στα βάθη των ωκεανών και 
εξελίξεις στις θαλάσσιες επιστήμες και έρευνες. 
Το 66% των μαθητών Γυμνασίου ενδιαφέρονται 
ακόμη να μάθουν περισσότερα για επαγγέλ-
ματα σχετικά με θαλάσσιες επιστήμες, όπως 
ωκεανογραφία, βιομιμητική, ενάλια αρχαιολογία 
ή θαλάσσια βιολογία.

Η θετική ανταπόκριση της τοπικής εκπαιδευτικής 
κοινότητας αποτυπώνεται στα ακόλουθα ενδει-
κτικά σχόλια στο βιβλίο επισκεπτών: 

«Ένας από τους στόχους που θέτουμε 
στο σχολείο μας είναι και η περιβαλ-
λοντική συνείδηση. Η ενημέρωση που 

προσφέρατε μπορεί να βοηθήσει ακόμη 
περισσότερο τους μαθητές και τις μαθή-
τριες να αποκτήσουν βιώσιμες προσεγγί-
σεις για την προστασία του περιβάλλο-
ντος. Σας ευχαριστούμε πολύ, συνεχίστε 
την καταπληκτική αυτή προσπάθεια!»

2ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας

«Θερμά συγχαρητήρια για την έκθεση 
και τον διαδραστικό τρόπο παρουσία-
σης στα παιδιά μας. Ιδιαίτερα σημα-
ντική η δράση για το νησί μας, καθώς 
αντιμετωπίζουμε και γινόμαστε αυτό-
πτες μάρτυρες όλων των περιβαλλοντι-
κών προβλημάτων στις ακτές μας!»

Γυμνάσιο Αιαντείου Σαλαμίνας

Η HELMEPA θερμά ευχαριστεί όλους όσοι 
βοήθησαν στην επιτυχή λειτουργία της έκθεσης 
καθώς και τους Π. Διολέτη, αντιδήμαρχο 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας και Πολιτι-
σμού, Γ. Βούλγαρη, υπεύθυνο περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πειραιά και κυρίως τους μαθητές 
και τους εκπαιδευτικούς που με ενθουσιασμό 
ανταποκρίθηκαν στο μήνυμα της HELMEPA για 
“Καθαρές Θάλασσες και Ακτές!”

τη HELMEPA» έκανε ο γενικός διευθυντής, κ. Δ. Μητσάτσος. «Η 
καινοτομία αυτή», είπε, «επαναστατική για την εποχή της, έχει 
πια εξαπλωθεί παγκόσμια, αφού ίδρυσε ομοειδείς Ενώσεις σε 
7 ακόμη χώρες».

Η εκτελεστική συντονίστρια, κα Κ. Πρεκεζέ, παρουσίασε την 26ετή 
εξέλιξη του προγράμματος "Παιδική HELMEPA" και τις δράσεις παι-
διών και εκπαιδευτικών στις δέκα περιφέρειες κατά το περασμένο 
σχολικό έτος.

Με το τέλος της παρουσίασης, ο κ. Μαραγκουδάκης εξέφρασε 
με συγκίνηση το θαυμασμό του για το έργο της HELMEPA και την 
ποικιλία των δραστηριοτήτων που τα παιδιά-μέλη εκτελούν με το 

πρόγραμμα κάθε χρόνο.

Το μήνυμα των παιδιών «Άνθρωπε πρόσεξε καλά, μη μολύνεις 
τα νερά! Τα σκουπίδια που πετάς, δεν γλυτώνεις, θα τα φας!», η 
HELMEPA θα προβάλλει με τη συνδρομή των ΜΜΕ γιατί το μέλλον 
ανήκει στα παιδιά που δικαιούνται ένα καθαρό φυσικό περιβάλλον.

Με την απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων και δώρων της 
HELMEPA στα παιδιά και τους προσκεκλημένους και γεύμα, που 
ευγενικά παρέθεσε η εταιρεία Costamare, έκλεισε η εκδήλωση.

Ακολούθησε επίσκεψη των φιλοξενούμενων στο Ευγενίδειο 
Πλανητάριο, όπου παρακολούθησαν την προβολή "Διαστημικές 
Καταιγίδες και Βόρειο Σέλας", που οργάνωσε η HELMEPA.
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Τα απόνερα… μιας συνέντευξης

Σχετικά με τη συνέντευξη του 
χρυσού ολυμπιονίκη Νίκου 
Κακλαμανάκη και του ολυμπι-
ονίκη Βύρωνα Κοκκαλάνη που 
δημοσιεύτηκε στο τεύχος 144 του 
"Ιστιοπλοϊκού Κόσμου", ελήφθη 
επιστολή από την Ελληνική 
Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία η οποία 
μεταξύ άλλων αναφέρει: 

«...πρόσφατα κυκλοφόρησε το περιοδικό σας 
"Ιστιοπλοϊκός Κόσμος" Σεπτεμβρίου – Οκτω-
βρίου 2019, στο οποίο φιλοξενείτε συνέ-
ντευξη ενός πρώην αθλητή της ιστιοπλοΐας ο 
οποίος ισχυρίζεται ότι η ΕΙΟ του στερούσε το 
δίπλωμα του προπονητή αναίτια. Επειδή για 
μία ακόμα φορά δεν ζητήθηκε η άλλη άποψη 
και συγκεκριμένα της Ομοσπονδίας, και προς 
αποκατάσταση της αλήθειας, σας πληροφο-
ρούμε τα εξής:

Επειδή όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι ίσοι απέ-
ναντι στον νόμο, για να λάβει σε οποιοδήποτε 
άθλημα κάποιος το δίπλωμα του προπονητή, 
πρέπει να φοιτήσει στη Σχολή προπονητών 
και εν συνεχεία, για να ασκήσει το επάγγελμα, 
πρέπει να λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλ-
ματος πάλι από τη ΓΓΑ, αφού ακολουθήσει 
τις νόμιμες διαδικασίες κατάθεσης δικαιο-
λογητικών που προβλέπονται από τον νόμο. 

Εντούτοις η Ομοσπονδία, επειδή ήθελε να 
βοηθήσει τον αθλητή Βύρωνα Κοκκαλάνη, 
απέστειλε στον τότε Υφυπουργό Αθλητισμού κ. 
Βασιλειάδη τροπολογία στην οποία πρότεινε οι 
Ολυμπιονίκες κατ́  εξαίρεση να λαμβάνουν το 
πτυχίο προπονητή χωρίς φοίτηση στην Σχολή. 
Η πρόταση δεν έγινε δεκτή από το τμήμα 
νομοθετικής επεξεργασίας της ΓΓΑ και μάλιστα 
δεν υποστηρίχτηκε κάτι ανάλογο από τον ΣΕΟ. 

Συνεπώς δεν αφορά την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή 
Ομοσπονδία η απόκτηση ή όχι διπλώματος 
προπονητή ιστιοπλοΐας...». 

Σε περίπτωση σχετικής απαντήσεως από 
τους δύο ολυμπιονίκες, αυτή θα δημοσιευ-
τεί στο επόμενο τεύχος του "Ιστιοπλοϊκού 
Κόσμου".

ενημερωτικά

Αποχαιρετισμός σε  
έναν παλιό φίλο
Με λύπη αποχωριστήκαμε έναν ακόμη φίλο από τα παλιά.

Ο Γρηγόρης Στάρας υπήρξε από τα σημαντικά στελέχη του ΠΟΙΑΘ, από τους πρώ-
τους μαθητάς της Σχολής και πρωτεργάτης της ίδρυσης το 1974 του Παραρτή-
ματος ΠΟΙΑΘ Κέρκυρας, σήμερα Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας.

Για περισσότερο από 40 χρόνια μετείχε στους αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θα-
λάσσης με πολλές διακρίσεις, παράλληλα με την επιτυχημένη σταδιοδρομία του ως 
Πολιτικός Μηχανικός.
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Sigma Φουσκωτά Σωσίβια 
Αυτόματο, Ενηλίκων 
170N, ISO 12402-3

με κρίκο D & ιμάντα καβάλου

Πλαστική 
Αγκράφα

Πλαστική 
Αγκράφα

Φερμουάρ

www.lalizas.com
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άρθρο

Με πρωτοφανές ενδιαφέρον από 
τα ελληνικά και ξένα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης αλλά και με την πα-
ρουσία κορυφαίων εκπροσώπων 
της πολιτικής σκηνής της Ελλάδος 
κα του εξωτερικού πραγματοποιή-
θηκε η παρουσίαση του διεθνούς 
ιστιοπλοϊκού αγώνα "Aegean 
600". Η αίθουσα "Αιγαίου" του 
Πανελλήνιου Ομίλου Ιστιοπλοΐας 

Ανοικτής Θαλάσσης γέμισε από 
πολιτικούς, δημοσιογράφους, 
ιστιοπλόους αλλά και φίλους του 
αθλήματος που βλέπουν σε αυτή 
τη διοργάνωση την ευκαιρία να 
αποκτήσει η χώρα μας έναν αγώνα 
διεθνούς βεληνεκούς. 

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ 
Ιωάννης Μαραγκουδάκης, απευθυνόμενος 
στους συμμετέχοντας ανέφερε: 

«Σας καλωσορίζω στη σημερινή συνέ-
ντευξη Τύπου για τη διεθνή ιστιοπλο-
ϊκή διοργάνωση AEGEAN 600 και 
σας ευχαριστώ για την παρουσία σας 
και την πολυετή συνεργασία μας, τόσο 
στα παγκόσμια πρωταθλήματα που έχει 
διοργανώσει ο πρωτοπόρος στους αγώ-
νες ανοικτής θαλάσσης Όμιλός μας, όσο 
και στις ετήσιες ιστιοπλοϊκές διοργανώ-
σεις με κυρίαρχο το Ράλλυ Αιγαίου.

Στην επιθυμία μας να προβληθεί το 
δυνατόν περισσότερο η Ελλάδα αφ’ ενός 
ως χώρα ναυταθλητισμού και θαλάσσι-

Η νέα μεγάλη ιστιοπλοϊκή διοργάνωση του 2020
“AEGEAN 600”

Κείμενο: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης
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ου τουρισμού, κατατάσσοντάς την στις 
χώρες των μεγάλων διεθνών ιστιοπλο-
ϊκών συναντήσεων, αφ’ ετέρου να προ-
βληθεί η μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά 
του Αιγαίου που αποτελεί το λίκνο του 
δυτικού πολιτισμού, προκηρύσσουμε για 
το 2020 τον διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα 
AEGEAN 600 Yacht Race στο Αιγαίο. 

Ο αγώνας αυτός έχει στόχο να 
ενταχθεί στην κατηγορία των πέντε 
μεγαλύτερων διεθνών αγώνων ιστιο-
πλοΐας 600 ναυτικών μιλίων όπως :

• Newport – Βερμούδες (ΗΠΑ)

• Rolex Fastnet Race

• Rolex Sydney-Hobart

• Rolex Middle Sea Race

• RORC Caribbean 600 by Rolex

Προκειμένου να υλοποιήσουμε το όρα-
μά μας έπρεπε κατ’ αρχάς να εξασφαλί-
σουμε τη βάση ελλιμενισμού των σκα-
φών που θα συμμετείχαν στον αγώνα, 
που θα παρείχε όχι μόνον τον ασφαλή 
ελλιμενισμό αλλά και χώρους υποδοχής 
και αποθηκευτικών υλικών των σκαφών, 
χώρους εκδηλώσεων καθώς και υποδο-
μές τεχνικής υποστήριξης.

Μεταξύ των ελαχίστων μαρινών που πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις αυτές, ίσως και η 
μοναδική, είναι η OLYMPIC Marine.

Κατόπιν τούτου αποταθήκαμε στον 
ιδιοκτήτη της μαρίνας, τον διακεκριμένο 
εφοπλιστή κύριο Γεώργιο Προκοπίου, ο 

οποίος από την πρώτη στιγμή ενστερνί-
σθηκε το όραμά μας και σε συνεργασία 
με τη διεύθυνση της Olympic Marine κα-
ταστρώθηκε το σχέδιο εξυπηρέτησης των 
σκαφών, που έχει μεγίστη σημασία για 
μία τέτοια διοργάνωση και εν συνεχεία 
σχεδιάστηκε η διαδρομή του αγώνα.

Η εκκίνηση θα δοθεί από το «Σούνιον 
ιερό» της Οδύσσειας του Ομήρου, 
μπροστά από τις κολόνες του ναού του 
Ποσειδώνα και με τις ευχές του μυθι-
κού θεού της θάλασσας τα σκάφη θα 
αποπλεύσουν για τη Μήλο, το νησί απ́  
όπου προέρχεται το μαρμάρινο άγαλμα 
της Αφροδίτης που βρίσκεται στο Λού-
βρο. Με φόντο το κυκλαδίτικο λευκό 
θα φτάσουν στη γραφική Καλντέρα 

της Σαντορίνης όπου το άσπρο των 
σπιτιών ανταμώνει με το ηφαιστειογε-
νές πέτρωμα σχηματίζοντας μοναδικές 
αντιθέσεις και εικόνες.

Θα συνεχίσουν προς το νοτιότερο νησί 
του Αιγαίου Πελάγους, την Κάσο, και 
αφήνοντας αριστερά την Κάρπαθο, το 
κατά τη μυθολογία νησί ανατροφής της 
Αθηνάς και κατοικία του Προμηθέα, θα 
φτάσουν στη Ρόδο των ιπποτών και των 
κάστρων. Η πορεία θα συνεχιστεί προς 
τη γραφική Κω, πατρίδα του πατέρα της 
ιατρικής Ιπποκράτη, και την Κάλυμνο, 
το νησί των σφουγγαράδων, ενώ στη 
διαδρομή θα ανταμώσουν, εκτός από 
δελφίνια, πανέμορφα μικρά νησιά, το 
κάθε ένα με τη δική του ιστορία. 

Ο στόλος θα παραπλεύσει τα γεμάτα 
χρώμα Φαρμακονήσι και Αγαθονήσι, 
και θα συνεχίσει στο Ικάριο Πέλαγος, 
ένα πέλαγος που προσφέρει δυνατές 
ιστιοπλοϊκές συγκινήσεις. Οι ιστιο-
πλόοι θα συναντήσουν την Πάτμο, το 
νησί της Αποκάλυψης του Ευαγγελιστή 
Ιωάννη και θα κατευθυνθούν προς την 
κοσμοπολίτικη Μύκονο, και τη Δήλο, 
τη γενέτειρα του Απόλλωνα. Τα τελευ-
ταία νησιά της διαδρομής θα είναι η 
Γυάρος και η Κέα, μετά την οποία οι 
αγωνιζόμενοι θα αντικρίσουν τον Ναό 
του Ποσειδώνα που θα σηματοδοτήσει 
την ολοκλήρωση του αγώνα. 

Η διαδρομή του αγώνα έχει σχεδι-
αστεί ώστε να εκπέμπει ένα εθνικό 
συμβολισμό αφού περικλείει όλα τα 
νησιά του Νοτίου Αιγαίου περιλαμβα-
νομένων των ανατολικότερων νησιών 
Αγαθονησίου και Φαρμακονησίου.

Η παρακολούθηση της εξέλιξης του 
αγώνα θα γίνει μέσω διαδικτύου ώστε 
να είναι ευχερής η προβολή και πρό-
σβαση παγκοσμίως και θα βασιστεί στα 
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τελευταίου τύπου δορυφορικά συστή-
ματα με τα οποία παρακολουθούνται και 
οι περισσότεροι διεθνείς ιστιοπλοϊκοί 
αγώνες μεγάλων αποστάσεων.

Παράλληλα για τους συνοδούς των 
πληρωμάτων που θα επισκεφθούν επ’ 
ευκαιρία του αγώνα την Ελλάδα, θα δι-
οργανωθούν επισκέψεις και εκδηλώσεις 
στους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς 
χώρους της χώρας.

H διοργάνωση έχει προταθεί να 
ενταχθεί στο πλαίσιο των ναυτικών 
εκδηλώσεων για την επέτειο των 
2.500 ετών από τη Ναυμαχία της 
Σαλαμίνας και το Υπουργείο Πολι-
τισμού να αθλοθετήσει βαρύτιμο 
έπαθλο επ’ ευκαιρία του εορτασμού 
των 2.500 ετών.

Το επόμενο βήμα της Οργανωτικής 
Επιτροπής ήταν η προβολή της διοργά-
νωσης στο εξωτερικό.

Προς τον σκοπό αυτόν έγιναν οι εξής 
ενέργειες:

α. Δημιουργήθηκε ένας σύγχρονος 
ιστότοπος για τη διοργάνωση, που 
να παρέχει όλες τις πληροφορίες 
του αγώνα.

Από τα μέσα Ιουλίου η ιστοσελίδα 
www.aegean600.com έχει δεχτεί 
πάνω από 4.500 μοναδικές επισκέ-
ψεις από 70 χώρες ενώ η σελίδα 
του αγώνα στο Facebook που 
ακολουθείται ήδη από 4.500 άτομα, 
έχει κατορθώσει σε 3 μήνες να 
έχει απήχηση σε περισσότερα από 
87.500 άτομα με την αλληλοεπίδρα-
ση των οργανικών αναρτήσεων να 
έχει ξεπεράσει τις 7200. 

β. Δημιουργήθηκε ένα promo 
video για τη διοργάνωση, το οποίο 
ανέβηκε στα κοινωνικά δίκτυα 
(Facebook και Instagram) την περα-
σμένη Παρασκευή και έχει ξεπερά-
σει ήδη τις 5.000 προβολές, και το 
οποίο και θα παρακολουθήσουμε.

Το video αυτό προβλήθηκε στην αρ-
μόδια επιτροπή Offshore Committee 
κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνε-
δρίου της Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας και στο συνέδριο του 
Offshore Racing Council με πολύ 
ενθαρρυντικά σχόλια.

Επίσης παρουσιάστηκε στο Royal 
Ocean Racing Club, το γνωστό πα-
γκοσμίως RORC, το οποίο όχι μόνον 
μας ενεθάρρυνε αλλά πρότεινε και 
μελλοντική συνεργασία.

Επί πλέον το εν λόγω promo video 
σε συνεννόηση με τον Ελληνικό 
Οργανισμό Τουρισμού, τον οποίο και 
ιδιαίτερα ευχαριστούμε, θα προβάλ-
λεται από τα γραφεία του Ε.Ο.Τ. μαζί με 
έντυπο υλικό προβολής, ώστε να επι-
τύχουμε τον στόχο της διοργάνωσης.

Επί πλέον, έχουμε προχωρήσει σε 
δημοσιεύσεις σε κορυφαία έντυπα 
ιστιοπλοϊκών διοργανώσεων όπως 
το περιοδικό Seahorse το οποίο έχει 
22.000 αναγνώστες στην έντυπη 
και 64.000 στην ηλεκτρονική του 
έκδοση, και το οποίο σας παρουσι-
άζουμε εδώ, ενώ στην ηλεκτρονική 
του έκδοση θα προβάλλεται και το 
promo video της διοργάνωσης.

Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών είναι 
η πρωτοφανής εκδήλωση συμμετοχής 
στον αγώνα, ήδη 47 σκαφών, οκτώ 
μήνες προ της διεξαγωγής.

Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω 
όλους τους φορείς που έθεσαν τη διορ-
γάνωση υπό την αιγίδα τους και παράλ-
ληλα εξέφρασαν την πρόθεσή τους για 
οικονομική στήριξη της διοργάνωσης, 
και συγκεκριμένα τον υπουργό Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής κύριον Ιω-
άννη Πλακιωτάκη, καθώς και τη Γενική 
Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής κυρία Χριστιάνα 
Καλογήρου για την εισήγηση ένταξης 
στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων ενός ποσού για την υποστήριξη του 
αγώνα, τον υπουργό Τουρισμού κύριο 
Χάρη Θεοχάρη καθώς και την πρόεδρο 
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 
κυρία Άντζελα Γκερέκου, τον υφυπουργό 
Πολιτισμού υπεύθυνο για θέματα αθλη-
τισμού κύριο Ελευθέριο Αυγενάκη και 
τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κύριο 
Γεώργιο Μαυρωτά, τον περιφερειάρχη 
Αττικής κύριο Γεώργιο Πατούλη και τον 
αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κύριο 
Νικόλαο Πέππα για την εξαιρετική συ-
νεργασία και προσπάθεια οικονομικής 
στήριξης της διοργάνωσης.

Επίσης ευχαριστώ τον πρόεδρο της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κύριο 
Σπύρο Καπράλο, τον πρόεδρο της 
Ελληνικής Ένωσης Συμμετασχόντων σε 
Ολυμπιακούς Αγώνες κύριο Γεώργιο Αν-
δρεάδη και την πρόεδρο του Συλλόγου 
Ελλήνων Ολυμπιονικών κυρία Βούλα 
Κοζομπόλη που έθεσαν επίσης υπό την 
αιγίδα τους τον αγώνα, και τέλος τους 
μέχρι σήμερα υποστηρικτές:

• HELMEPA

• OLYMPIC MARINE

• Δ.ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ

• THE X-YACHTS EXPERIENCE

• GREEK SPECIALITIES PALIRRIA

• KORRES

και τον χορηγό επικοινωνίας, εφημερίδα 
"ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"

Ιδιαίτερα θέλω να σταθώ στην υπο-
στήριξη της HELMEPA με την οποία 
συνεργαζόμαστε από πολυετίας σε όλες 
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τις διοργανώσεις μας με σκοπό να γίνει 
συνείδηση σε όλους μας η υποχρέωση 
να σώσουμε το περιβάλλον και ιδιαίτερα 
τις θάλασσές μας.» 

Στη συνέχεια της παρουσίασης τον λόγο πή-
ραν οι συμμετέχοντες αρμόδιοι φορείς.

«Από την πρώτη στιγμή που μου παρου-
σίασαν τον αγώνα ενθουσιάστηκα διότι η 
χώρα μας θα μπει μέσα στους μεγάλους 
παγκόσμιους αγώνες και θα προβληθούν οι 

ομορφιές της. Η Ελλάδα έχει πολλά πλεο-
νεκτήματα στον χώρο του ναυταθλητισμού, 
του yachting κλπ. Ως υπουργείο είμαστε 
εδώ για να στηρίξουμε όλα αυτά που μπο-
ρούν να συνθέσουν τη δύναμη της χώρας 
μας», υπογράμμισε ο υπουργός Τουρισμού 
Χάρης Θεοχάρης.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γεώργιος Πα-
τούλης δήλωσε: «Η συμβολή του αγώνα για 
την προβολή της Αττικής ως αθλητικός και 
πολιτιστικός προορισμός θα είναι τεράστια. 

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της διορ-
γάνωσης η Περιφέρεια θα είναι αρωγός της 
προσπάθειας».

Τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής Ιωάννη Πλακιωτάκη εκπροσώπησε 
στην εκδήλωση για την παρουσίαση της διορ-
γάνωσης η Γενική Γραμματέας του υπουργεί-
ου Χριστιάνα Καλογήρου: «Οι υπηρεσίες του 
υπουργείου θα στηρίξουν τη διοργάνωση. 
Οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού 
Σώματος θα βοηθήσουν για την ασφαλή 
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διεξαγωγή του αγώνα. Το "AEGEAN 600" 
δίνει την ευκαιρία για την προβολή του 
Αιγαίου μας», υπογράμμισε.

Σπουδαίος αρωγός ως προς τη διεξαγωγή 
του αγώνα θα είναι και ο Ελληνικός Οργανι-
σμός Τουρισμού. «Η χώρα μας, και με αυτόν 
τον αγώνα, θα αποδείξει ότι μπορεί να 
διοργανώσει μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγο-
νότα. Ως ΕΟΤ, με επιθυμία του κ. Θεοχάρη, 
θα στηρίξουμε τον αγώνα με όλες μας τις 
δυνάμεις και θα τον προβάλλουμε στο 
εξωτερικό», δήλωσε η πρόεδρος του ΕΟΤ 
Άντζελα Γκερέκου.

Ένας αγώνας σχεδιασμένος από ιστιοπλόους 
για ιστιοπλόους

Με κεντρική ιδέα έναν αγώνα που έχει σχε-
διαστεί από ιστιοπλόους και προορίζεται για 
ιστιοπλόους το "Aegean 600" αναμένεται να 
αποτελέσει μία διοργάνωση γεμάτη προκλή-
σεις για τους ανθρώπους της θάλασσας. Σε 
αυτή αναμένεται να πάρουν μέρος κορυφαίοι 
ιστιοπλόοι της ανοικτής θάλασσας από όλο 
τον κόσμο. «Η ιστιοπλοΐα είναι άθλημα συ-
νυφασμένο με την Ελλάδα. Η διοργάνωση 
θα αναδείξει τη μοναδικότητα του Αιγαίου 

Πελάγους και ως ιστιοπλοϊκού στίβου. Από 
την πλευρά του Υφυπουργείου Αθλητι-
σμού θα βοηθήσουμε το όραμα να γίνει 
πράξη. Είναι ένας αγώνας που εξυπηρετεί 
πολλαπλούς σκοπούς, αθλητικούς, πολι-
τιστικούς, εθνικούς και γεωπολιτικούς», 
δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού 
Γεώργιος Μαυρωτάς.

Και από αυτή τη διοργάνωση του Πανελληνίου 
Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης δε 
θα λείπουν τα περιβαλλοντικά μηνύματα. Τα 
σκάφη του "AEGEAN 600" θα μεταφέρουν και 
αυτά, το μήνυμα "Να σώσουμε τις θάλασ-
σές μας" στη συνεχιζόμενη συνεργασία 
του ΠΟΙΑΘ με την HELMEPA. Αξίζει να 
αναφέρουμε ότι οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες δεν 
επιφέρουν κανένα περιβαλλοντικό αποτύπω-
μα. Οι διοργανωτές θα ενημερώσουν με 
σεμινάρια τους αγωνιζόμενους για τους κα-
νόνες προστασίας του περιβάλλοντος που 
ισχύσουν στη διοργάνωση, ενώ το Γραφείο 
Τύπου θα γίνει το πρώτο στην Ελλάδα που 
δε θα χρησιμοποιήσει καθόλου χαρτί.

Τη συνέντευξη Τύπου τίμησαν με την παρου-
σία τους και ο γερουσιαστής της Πολιτείας 

του Ροντ Άιλαντ των ΗΠΑ Λεωνίδας Ραπτά-
κης, ο πρώην υφυπουργός Εμπορίου του Κα-
ναδά Τζέρι Σκλαβούνος. Οι δύο ομογενείς 
πολιτικοί υποσχέθηκαν την αμέριστη βοήθειά 
τους και τόνισαν ότι θα κινητοποιήσουν και 
Έλληνες της Ομογένειας για να έρθουν και να 
παρακολουθήσουν την εκκίνηση των σκαφών 
από το Σούνιο αλλά και παράπλευρες εκδη-
λώσεις της διοργάνωσης. Παρόντες στην εκ-
δήλωση ήταν, μεταξύ άλλων, και ο βουλευτής 
Ά  Πειραιώς Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ο 
πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτρο-
πής και μέλος της ΔΟΕ Σπύρος Καπράλος, ο 
πρόεδρος της Ένωσης Συμμετασχόντων σε 
Ολυμπιακούς Αγώνες Γεώργιος Ανδρεάδης, 
η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπι-
ονικών Βούλα Κοζομπόλη, ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Οικονομικών Περιφέρειας Αττικής 
Νικόλαος Πέππας, ο Γενικός Διευθυντής 
της Helmepa Δημήτριος Μητσάτσος καθώς 
και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής και της 
αθλητικής σκηνής της χώρας.
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H HELMEPA γνωστή για την τε-
ράστια προσφορά της στον τομέα 
της προστασίας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, συνεργάζεται εδώ 
και χρόνια με τον ΠΟΙΑΘ, έχοντας 
ολοκληρώσει μια σειρά από περι-
βαλλοντικές ενέργειες. 

Το 2020 η HELMEPA κάνει ένα ακόμα σημα-
ντικό βήμα και γίνεται υποστηρικτής του νέου 
αγώνα ανοικτής θαλάσσης που δημιούργησε 

ο ΠΟΙΑΘ με την ονομασία AEGEAN 600, 
πιστεύοντας σε μία νέα ιδέα που θα προβάλει 
τη χώρα μας σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Ετσι και στον αγώνα αυτόν οι ομάδες της 
HELMEPA και του ΠΟΙΑΘ, θα ενώσουν για μία 
ακόμα φορά τις δυνάμεις τους ώστε να δημιουρ-
γήσουν και να φέρουν εις πέρας, σημαντικές 
περιβαλλοντικές ενέργειες αλλά και εξειδι-
κευμένα σεμινάρια που θα έχουν ως στόχο να 
αφήσουν το στίγμα τους τόσο στους αγωνιζό-
μενους όσο και στους εθελοντές και εργαζόμε-
νους της διοργάνωσης για μελλοντικές κινήσεις 

που θα πρέπει να έχουν ως μοναδικό γνώμονα 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ο αγώνας που θα διεξαχθεί από 14 έως 
20 Ιουνίου έχει ως διαδρομή τον περίπλου 
του Αιγαίου, χωρίς σταθμό, αφήνοντας ως 
σημεία στροφής νησιά όπως η Μήλος, η 
Σαντορίνη, η Κάσος, η Κάρπαθος, η Ρόδος, 
η Κως, η Κάλυμνος, η Πάτμος, η Μύκονος, 
η Γυάρος και η Κέα με τερματισμό και 
εκκίνηση από το Σούνιο. 

Οι ενέργειες που έχουν αποφασιστεί και 
παρουσιάζονται στη συνέχεια έχουν λάβει 

ΠΟΙΑΘ και HELMEPA
χαράσσουν τον περιβαλλοντικό χάρτη 

των αγώνων ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, 
με βάση τη διοργάνωση Aegean 600 

Κείμενο: Πάνος Δημητρακόπουλος 
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης

άρθρο
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υπ’ οψιν τους το γεγονός ότι η διοργάνωση 
έχει ως σημείο αναφοράς την Olympic 
Marine στο Λαύριο. Τόσο τα σκάφη όσο και 
τα πληρώματα όπως και οι ομάδες υποστή-
ριξης θα διαμένουν και θα κινούνται στην 
ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου και ο στόχος 
των ενεργειών είναι εκτός από συγκεκριμέ-
νες δράσεις να υπάρξουν και σεμινάρια που 
να προσφέρουν γνώσεις σε όλους, όσοι θα 
είναι μέρος του αγώνα που σε βάθος χρόνου 
θα τους δώσουν την πίστη και τη γνώση να 
συνεχίσουν να προστατεύουν το περιβάλλον.

Ενέργειες 

Α. Προτρεπτικές για τους συμμετέχοντες

• Πίνετε νερό σε μεταλλικά παγούρια που 
μπορείτε να γεμίζετε ελεύθερα από τους 
ψύκτες που υπάρχουν στην εγκατάσταση.

• Τα κυλικεία στον χώρο της διοργάνωσης 
προσφέρουν καφέ και αναψυκτικά σε ειδι-
κά βιοδιασπώμενα ποτήρια με αντίστοιχα 
καλαμάκια.

• Μην ξοδεύετε γλυκό νερό χωρίς λόγο.

• Ανακυκλώστε ό,τι είναι ανακυκλώσιμο, 
όπως κουτιά αναψυκτικών από αλουμί-
νιο, πλαστικά μπουκάλια νερού, πλαστικά 
συσκευασιών, χάρτινες συσκευασίες, 
γυάλινα μπουκάλια, μπουκάλια αντιηλια-
κών κ.α .

• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τους ειδι-
κούς κάδους ανακύκλωσης που υπάρ-
χουν στον χώρο της διοργάνωσης για τα 
σκουπίδια σας, αφού τα έχετε ξεχωρίσει 
ανάλογα με τη σήμανση (πλαστικό, χαρτί, 
γυαλί, γενικά απορρίμματα).

• Η διοργάνωση μπορεί να σας βοηθήσει 
στην περισυλλογή των ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων σας. 

• Για τις μετακινήσεις σας από και προς την 
Αθήνα ομαδοποιείστε τη μεταφορά σας 
μαζί με άλλους ενδιαφερόμενους χρησι-
μοποιώντας ένα μόνον μέσο. 

• Αν επιθυμείτε κατά τη διάρκεια του αγώνα 
μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους ειδικούς 
σάκους μεταφοράς νερού 7 ή 10 λίτρων, 
που σας προσφέρει η διοργάνωση αντί για 
πλαστικά μπουκάλια νερού.

• ‘Οσες συσκευασίες φαγητού της εται-
ρείας υποστηρικτή της διοργάνωσης 
«Παλίρροια», παραλάβετε για χρήση κατά 
τη διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να τις 
επιστρέψετε προς ανακύκλωση. 

• Χρησιμοποιείτε για τα σκουπίδια σας τις 
βιοδιασπώμενες σακούλες που προσφέ-
ρει η διοργάνωση και όχι απλές σακούλες 
σκουπιδιών.

• Η διοργάνωση ελαχιστοποιεί τη χρήση 
χαρτιού και σχεδόν όλες οι ανακοινώσεις 
και οδηγίες θα διανέμονται ηλεκτρονικά. 

• Χρησιμοποιείτε τις τουαλέτες της εγκατά-
στασης και όχι του σκάφους σας 

• Αδειάστε τα holding tanks ή ότι βρώμικα 
υγρά έχετε στις ειδικές δεξαμενές που 
διαθέτει η μαρίνα. 

• ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΤΑΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΑ-
ΦΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ! 

Β. Ενημερωτικές

• Για τους χρήστες των φουσκωτών ασφα-
λείας και τηλεοπτικών συνεργείων ώστε 
να οδηγούν μέσα σε όρια που οι κινητή-
ρες έχουν πολύ μικρότερη κατανάλωση 
καυσίμου.

• Για όλους τους εθελοντές και εργαζό-
μενους στη διοργάνωση, θα διαταχτεί 
σεμινάριο για τη σωστή ανακύκλωση 
τυχόν ανακυκλώσιμων υλικών και για την 
αποφυγή χρήσεως πλαστικών υλικών 
στην εγκατάσταση.

• Σεμινάριο στους εθελοντές που θα είναι 
επιφορτισμένοι να ενημερώνουν τους 
συμμετέχοντες για τα μέτρα προστασίας 
του περιβάλλοντος που έχει σχεδιάσει η 
διοργάνωση. 

• Ενημερωτικές πινακίδες για τούς επισκέ-
πτες της διοργάνωσης, σε σχέση με τις 
απαιτούμενες περιβαλλοντικές ενέργειες 
της διοργάνωσης.

 

Γ. Υποχρεωτικές για τους εθελοντές και 
τους εργαζόμενους στη διοργάνωση

• Δεν χρησιμοποιούμε πλαστικά καλαμάκια 
μιας χρήσεως.

• Δεν χρησιμοποιούμε πλαστικά ποτήρια 
μίας χρήσεως.

• Δεν χρησιμοποιούμε οτιδήποτε πλαστικό 
όπως φάκελα, ραπ περιτυλίγματος φαγη-
τού, μπλοκ φαγητού ή ότι άλλο 

• Δεν χρησιμοποιούμε καρτελάκια αναγνώ-
ρισης προσωπικού πλαστικοποιημένα 
άλλα χάρτινα.

• Δεν χρησιμοποιούμε πλαστικά μπουκάλια 
νερού.

• Νερό πίνουμε ΜΟΝΟΝ με τα ειδικά βιο-
διασπώμενα ποτήρια ή από τα μεταλλικά 
παγούρια που γεμίζουμε στους ψύκτες. 

• Δεν κάνουμε άσκοπες διαδρομές Αθήνα – 
Σούνιο και αντιστρόφως.

• Χρησιμοποιούμε τα μέσα μεταφοράς της 
διοργάνωσης.

• ΔΕΝ κάνουμε άσκοπες μεταφορές από και 
προς την εγκατάσταση.

• Το Γραφείο Τύπου δεν χρησιμοποιεί 
χαρτί ούτε για σημειώσεις ουτε για Δελτία 
Τύπου. Όλα δίνονται ηλεκτρονικά και βρί-
σκονται στο site της διοργάνωσης.

• Η Γραμματεία δεν χρησιμοποιεί έντυπο 
υλικό. Όλα γίνονται ηλεκτρονικά (δηλώσεις 
συμμετοχής, λίστες πληρωμάτων, οδηγίες 
πλού κ.α.)

• Η Επιτροπή Αγώνων δεν χρησιμοποιεί 
χαρτιά, θα έχει όλα τα απαιτούμενα 'έντυ-
πα' της διοργάνωσης σε ηλεκτρονική και 
όχι έντυπη μορφή.

• Όλα τα είδη υποστήριξης των γευμάτων, 
όπως ποτήρια, μπολ, πιρούνια και σα-
κούλες απορριμμάτων θα είναι χάρτινα ή 
βιοδιασπώμενα.

• Τα τηλεοπτικά και φωτογραφικά συνεργεία 
όταν θα βρίσκονται σε άλλα νησιά για τις 
ανάγκες κάλυψης του αγώνα θα πρέπει να 
ακολουθούν τις παραπάνω οδηγίες για μη 
χρήση πλαστικών.

• Οι ομάδες υποστήριξης στη θάλασσα κατά 
τη διάρκεια της εκκίνησης ή των τερματι-
σμών ή της παρακολούθησης σκαφών για 
τις τηλεοπτικές και φωτογραφικές ανάγκες 
του αγώνα, θα πρέπει να έχουν μεταλλικά 
παγούρια νερού και όχι πλαστικά μπουκα-
λάκια. 

• Η διοργάνωση θα έχει ψύκτες νερού σε 
υποδεικνυόμενα σημεία ώστε να γεμίζουν 
νερό τα μεταλλικά παγούρια, τόσο οι εθε-
λοντές και εργαζόμενοι στη διοργάνωση, 
αλλά και τα πληρώματα .

• Για τις μετακινήσεις μέσα στην εγκατάστα-
ση θα υπάρχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα και 
πατίνια, ώστε να χρησιμοποιούνται από τα 
μέλη των επιτροπών ή τους εθελοντές. 

• Στις τελετές έναρξης και λήξης καθώς και 
στις εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν 
ενδιάμεσα ή στις εκδρομές θα γίνει προ-
σπάθεια να χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώ-
μενα ή ανακυκλώσιμα υλικά τουλάχιστον 
για το μέρος του φαγητού και του ποτού.

• Για την αποκομιδή των σκουπιδιών θα 
χρησιμοποιούνται οι ειδικές βιοδιασπώ-
μενες σακούλες που θα προσφέρει η 
διοργάνωση.
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Τα τελευταία 75 χρόνια ο αγώνας 
Sydney Hobart δημιούργησε έναν 
θρύλο στον χώρο της αγωνιστικής ιστι-
οπλοΐας. Είναι ένας αγώνας που κάνει 
κάθε ιστιοπλόο της ανοιχτής θάλασσας να 
ονειρεύεται τη συμμετοχή του, αλλά και το 
ευρύ κοινό των φιλάθλων της ιστιοπλοΐας 
να παρακολουθεί κάθε χρόνο την εξέλιξή 
του με δέος. Η διαδρομή των 628 ναυ-
τικών μιλίων, εκτός από την ομορφιά 
του φυσικού τοπίου, προσφέρει μεγάλες 
προκλήσεις, αλλά ενέχει και αντίστοιχα 
μεγάλους κινδύνους. 

Η πρώτη διοργάνωση έγινε το 1945 από το 
Cruising Yacht Club of Australia (CYCA). 

Από το 2002 μέχρι σήμερα, τον αγώνα 
υποστηρίζει και το Royal Yacht Club of 
Tasmania (RYCT) καθώς και η χορηγός 
εταιρία Rolex.

Η 75η διοργάνωση ξεκίνησε εφέτος στη μία 
μετά το μεσημέρι, στις 26 Δεκεμβρίου με 
τον στόλο των 157 σκαφών να κατευθύ-
νεται νότια. Έγιναν τέσσερις εκκινήσεις με 
τη γραμμή να βρίσκεται μέσα στο λιμάνι του 
Sydney. Ο άνεμος ήταν εντάσεως 10 με 15 
κόμβους από βόρειες – βορειοανατολικές 
διευθύνσεις. Το λιμάνι ήταν γεμάτο όπως 
συνήθως από σκάφη θεατών.

Οι μετεωρολογικές προγνώσεις πριν την εκκί-
νηση έδειχναν πως τα πιο ευνοημένα σκάφη 
του στόλου θα ήταν τα 50άρια και το Ichi Ban 
ήταν ανάμεσα στα φαβορί. Ο στόλος των 50 

ποδών είναι συνήθως ο πιο ανταγωνιστικός, 
με τα σκάφη να είναι ικανά για μεγάλο εύρος 
καιρικών συνθηκών και αρκετά γρήγορα. 

Το εντυπωσιακό super maxi Comanche του 

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

ROLEX  
Sydney to Hobart Race
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Jim Cooney και της Samantha Grant, δεν 
έκανε την καλύτερη εκκίνηση σε σχέση με τα 
άλλα μεγάλα αγωνιστικά σκάφη, μόλις όμως 
βγήκε στο ανοιχτό πέλαγος και έβαλε τον και-
ρό πρύμα, κέρδιζε τα μίλια ώρα με την ώρα. 
Μάλιστα, στο πρώτο σκέλος του αγώνα ήταν 
πέμπτο, πίσω από το InfoTrack, το Wild Oats 
XI, το SHK Scallywag και το Black Jack.

Η πολύ καλή τακτική που ακολούθησε όμως 
από την αρχή, να ανοιχτεί δηλαδή δυτικά για 
να βρει ισχυρότερο άνεμο, αν και σε πολύ 
ανοιχτή γωνία, τελικά απέδωσε, ειδικά όταν ο 
καιρός γύρισε λίγο πιο κλειστά και το σκάφος 
έπιανε ταχύτητες πολύ μεγαλύτερες από τους 
αντιπάλους του, ειδικά από τα άλλα τέσσερα 
100άρια. Το Comanche είναι ένα Supermaxi 
μήκους 100 ποδών σχεδιασμένο από τον κο-
ρυφαίο Verdier Yacht Design και τη VPLP και 
ναυπηγημένο στην Hodgdon Yachts των ΗΠΑ, 

όλο από ανθρακονήματα. To σκάφος, το 2015 
και το 2017 είχε κερδίσει τα Line Honours, 
είχε δηλαδή τερματίσει πρώτο σε πραγματικό 
χρόνο, ενώ το 2018 ήταν τρίτο. Το 2017 μάλι-

στα έθεσε και το ρεκόρ ταχύτητας του αγώνα 
το οποίο έκτοτε δεν έχει καταρριφθεί. 

Μεταξύ των ιστιοπλόων με πολλές συμμετο-
χές στον αγώνα ήταν και ο Matt Allen που 
έτρεξε το πρώτο του Sydney Hobart σε 
ηλικία 17 ετών το 1980, ενώ το 1983 ήταν 
μέλος του πληρώματος του Challenge II που 
κέρδισε τον αγώνα. Από τότε επένδυσε πολύ 
χρόνο και χρήματα για να είναι παρών σε 
κάθε εκκίνηση και μάλιστα με το μεγαλύτερο, 
ταχύτερο και σίγουρα εντυπωσιακότερο σκά-
φος του στόλου, παρόλο που τα αποτελέσμα-
τα δεν ήταν κάθε χρόνο τα αναμενόμενα.

Λίγο μετά την εκκίνηση το St Jude, ένα Sydney 
47, ανέφερε ότι είχε πρόβλημα στο πηδάλιο. Ευ-
τυχώς όμως σύντομα το πρόβλημα διορθώθηκε. 

Τις πρώτες ώρες η ένταση του ανέμου ανέ-
βαινε, ειδικά ανατολικότερα. Το ξημέρωμα 
όμως της 27ης Δεκεμβρίου ο άνεμος έπεσε 
πάλι σε χαμηλές εντάσεις με αποτέλεσμα τα 
πιο γρήγορα σκάφη να αποκοπούν από τον 
υπόλοιπο στόλο. Δύο σκάφη εγκατέλειψαν 
στο μεταξύ με πρόβλημα στο πηδάλιο.

Η μάχη για το line-honours είχε ξεκινήσει από 
την εκκίνηση. Για τα μεγάλα σκάφη, αυτή η 
διάκριση είναι σημαντικότερη από τη νίκη στο 
διορθωμένο χρόνο. Έτσι, το SHK Scallywag 100 
και Comanche ήταν πολύ κοντά, με το Black 
Jack, το InfoTrack και το URM να ακολουθούν 
στο πρώτο σκέλος. Πίσω τους, μία άλλη ομάδα 
αποτελούμενη από το Chinese Whisper, το Wild 
Oats XI και το Alive έδινε τις δικές της μάχες. 

Το απόγευμα της ίδιας μέρας και καθώς τα 
πρώτα σκάφη πλησίαζαν προς την Τασμανία η 
ένταση του ανέμου έφτασε τους 30 κόμβους. 
Μπροστά ήταν το Comanche ενώ μόλις 7 
ναυτικά μίλια πίσω ακολουθούσαν τα άλλα 

τρία supermaxi, το InfoTrack (Christian Beck), 
το SHK Scallywag (Seng Huang Lee) και το 
Black Jack (Peter Harburg).

Το πρωί της επόμενης ημέρας στις 
07:30:24 το Comanche πέρασε τη γραμμή 
τερματισμού πρώτο σκάφος κερδίζοντας 
το Line Honours.

Ωστόσο, μετά τον τερματισμό των μεγάλων σκα-
φών, το βράδυ της ίδιας ημέρας, η ένταση του 
ανέμου πάλι έπεσε και τα σκάφη δεν μπορούσαν 
να πιάσουν ταχύτητες πάνω από 5 κόμβους.

Οι περισσότεροι τερματισμοί έγιναν στις 29 και 
30 Δεκεμβρίου μεταξύ 6 το απόγευμα και 7 το 
πρωί. Από τις 9 κατηγορίες, μόνο η κατηγορία 
Cruising είχε ακόμη αρκετά σκάφη εν πλω. 

Την επόμενη ημέρα, 31 Δεκεμβρίου οι 
συνθήκες δυσκόλεψαν πολύ και τα τελευταία 
σκάφη πάλεψαν με τους ανέμους και τα κύ-
ματα για να τερματίσουν. Τελικά το τελευταίο 
σκάφος, το Take Five, τερμάτισε στις 31 
Ιανουαρίου, μετά από πέντε ημέρες, 23 
ώρες και 41 λεπτά στον αγώνα.

Τελικά, νικητής του αγώνα Rolex Sydney 
Hobart του 2019, σε διορθωμένο χρόνο κατά 
IRC, ήταν ο Αυστραλός Matt Allen και το 
πλήρωμα του Ichi Ban. Για δεύτερη φορά σε 
τρία χρόνια η ομάδα των Αυστραλών σήκωσε 
το Tattersall Cup ως νικητές overall του αγώνα.

Η τελετή της απονομής των επάθλων έγινε με 
την παρουσία πολλών επισήμων, αφού ο συ-
γκεκριμένος αγώνας υποστηρίζεται πάρα πολύ 
τόσο από τους Αυστραλούς όσο και από τους 
Τασμανούς και αγγίζει τις τοπικές κοινωνίες 
πέραν της αθλητικής του διάστασης. Η τελετή 
κράτησε αρκετή ώρα μέχρι να δοθούν τα πολ-
λά έπαθλα και οι διακρίσεις και μετά ακολού-
θησε δεξίωση προς τιμήν των ιστιοπλόων. 
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άρθρο

Το 1983 έγινε η 20η ΔΙΕΑ, όπως 
λεγόταν τότε το Ράλλυ Αιγαίου. 
Θα προσπαθήσω να αναφέρω τα 
λίγα που έζησα και θυμάμαι, αφού 
ο "Ιστιοπλοϊκός Κόσμος" και το αρ-
χείο του, δεν είχαν γεννηθεί ακόμα! 
Θα διερωτηθεί κανείς, αν μάλιστα 
ανήκει σε νεότερη γενιά, τι νόημα 
έχει μια βουτιά στο παρελθόν. 

Ε, δεν κάνει και τόσο μεγάλο κακό αν κοιτά-
ζουμε κάπου-κάπου προς τα πίσω, αυτή η 
κατεύθυνση δεν χαλάει την αισιοδοξία του 
μέλλοντος. Έχουμε βλέπετε και τη μνήμη, που 
συχνά διαμαρτύρεται γιατί την παραγκωνί-
ζουμε και η οποία δεν μπορεί να περιγράψει 
το μέλλον, αλλά μόνο το παρελθόν. Η μνήμη 
μας τιμωρεί όταν τη βάζουμε μόνιμα στο 
περιθώριο, γι αυτό πρέπει κάπου-κάπου 
να την ανασύρουμε. 

Ξανά στο 1983. Εκείνη την εποχή υπήρχαν δύο 
κατηγορίες σκαφών στους αγώνες, η μία των 
IOR και η άλλη των ΕΑΘ, την οποία σοφά είχε 
εφεύρει ο ΠΟΙΑΘ και μπράβο του. Στην πρώτη 
κατηγορία έτρεχαν σκάφη με διεθνείς 
προδιαγραφές και κανόνες, στη δεύτερη, 
σκάφη νεόκοπων ιστιοπλόων, με λιγότερες 
τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις, 
ήταν δηλ. κάτι test drive, για να γλυκαθούν 
καινούργια πρόσωπα με την ιστιοπλοΐα. 

Εγώ, από εκείνο τον αγώνα, θυμάμαι λίγα από 
τη δεύτερη και λιγότερα από την πρώτη κατη-

γορία. Η διαδρομή από τον Σαρωνικό, πήγαινε 
στη Σύρο με την ίδια διαδρομή και για τις δύο 
κατηγορίες και διαφορετική κατά την επι-
στροφή. Στη Σύρο προβλέπονταν δύο τοπικοί 
ημερήσιοι αγώνες, ένας γύρω από τη Δίδυμη 
και ένας μέσα στον κόλπο. Η μετάβαση μέχρι 
τη Σύρο, ήταν νυχτερινή με λίγο αέρα και 
αρκετή μπουνάτσα. Στην κατηγορία των ΕΑΘ 
υπήρχαν και δύο J-24, το δικό μου και του 
Γιώργου του Δημητριάδη. Εγώ ήξερα λίγα 
από αγώνες, ο Δημητριάδης λιγότερα. Για 
πλήρωμα, εγώ είχα μια φίλη μου, παντελώς 
άσχετη με αγώνες, ο Δημητριάδης, είχε δύο 
αγόρια, καθόλου υπερήφανα για τις ιστιοπλοϊ-
κές τους γνώσεις, δηλ. τα δύο J-24, ταξίδευ-
αν κάτω από την ημιμάθεια τη δική μου και τη 
'λογική' του Δημητριάδη. Στον πηγαιμό δεν 
είχαμε πρόβλημα, γιατί με τη μπουνάτσα τα 
έχουν καλά όλοι, έτσι τερματίσαμε και οι δύο 
μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο.

Όταν φθάσαμε στη Σύρο, άρχισαν τα δύσκολα 
και ο νοτιάς 'λύσσαξε'. Μέσα στο λιμάνι, ήταν 
αδύνατο να κοιμηθούμε στα σκάφη και στρώ-
ναμε πανιά στον μόλο! Η Επιτροπή αποφάσισε 
να ξεκινήσει ο τοπικός αγώνας και το μόνο που 
θυμάμαι, είναι τον καπετάνιο του "Egaleon" να 
κουβαλάει μια σακούλα με μακαράδες, δηλ. ότι 
είχε απομείνει από τον εξαρτισμό του. 

Την τρίτη μέρα ο καιρός έπεσε και το από-
γευμα δόθηκε ή εκκίνηση της επιστροφής. 
Τα ΕΑΘ άφησαν τη Σύρο αριστερά και τα IOR 
έβαλαν πλώρη για να επιστρέψουν μέσω 
Σίφνου. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι τις 11, εγώ 
βρισκόμουν κάτω από τα Γιούρα και πήγα να 
ξαπλώσω λίγο. Στη φίλη μου, για να ξέρει 

προς τα που να πάει, είχα βάλει σημάδι το 
φεγγάρι! Πριν κλείσω τα μάτια μου, άκουσα 
κάτι περίεργους θορύβους στα πανιά και 
βγήκα έξω. Ο Βορράς ήταν κατάμαυρος και 
το μπουρίνι έφτανε. Όπως-όπως μάζεψα τη 
τζένοα και μουδάρισα τη μαΐστρα, χωρίς να 
μπορέσω να πάρω το μαντάρι μέχρι τέλους. 
Η νύχτα μαύρισε, ο αέρας ήταν από πρύμα 
υπερβολικά δυνατός και το 'σκαφάκι' έψαχνε 
να βρει κενό για να καρφωθεί. Το αίσθημα 
της αυτοσυντήρησης και της ευθύνης για 
το πλήρωμα, μου έδινε θάρρος να προσπα-
θώ. Όταν κατάφερα να απαγκιάσω στην Τζια, 
η αντοχή μου πλησίαζε στο μηδέν, όχι όμως 
και το αγωνιστικό πείσμα. Η υπήνεμη διαδρο-
μή κάπως με ξεκούρασε, αλλά όταν τελείωσε 
«άρχισαν πάλι τα όργανα». Είχα μια περίεργη 
αντίδραση να πλησιάσω την ακτή του Σουνίου 
και ανοίχτηκα προς τον Αι-Γιώργη! Εκεί κάπου 
ακούγονταν φωνές πανικού από κάποιο σκά-
φος, αλλά μου ήταν αδύνατο να πλησιάσω. 

Όταν έφθασα στον τερματισμό στη Βουλιαγ-
μένη, ήμουνα το πρώτο σκάφος και ο Κώστας 
ο Αρμάος με την παρέα του ζητωκραύγαζαν 
που σωθήκαμε. Μετά τη φωτοβολίδα, αντί 
να φύγω, περίμενα να δω αν και πότε θα 
τερμάτιζε άλλο σκάφος, για να μετρήσω 
τον χαριζόμενο χρόνο! (αυτό σημαίνει ιστιο-
πλοΐα). Ο χρόνος πέρασε κι εγώ έφυγα για το 
Φάληρο. Το μπουρίνι κρατούσε ακόμα, αλλά 
ήταν βατό. Στον μόλο του ΝΟΠΦ διέκρινα δύο 
σκιές, κι ήταν του Νίκου του Σαρικαβάζη και 
του Μήτσου του φύλακα. Όταν βγήκα στη 
στεριά, έκατσα σ ένα παγκάκι, έσκυψα το 
κεφάλι και σχεδόν έκλαιγα, γιατί σκεφτόμουν 
τον Δημητριάδη στους χαμένους και ότι εγώ 
τον είχα παρασύρει! Σε κάμποση ώρα ο Νίκος 
ήρθε και με σκούντησε, λέγοντας «να ο Δημη-
τριάδης». Δεν κοίταξα, γιατί δεν το πίστεψα. 

Από εκείνη τη νύχτα της κολάσεως, όλοι 
βγήκαμε ζωντανοί, κι εγώ με ένα κύπελο 
της overall! Έτσι παίζεται το παιγνίδι που 
λέγεται ιστιοπλοΐα και το οποίο χαίρονται 
όσοι το γνωρίζουν. 

Μια ανάμνηση 36 χρόνων
Κείμενο: Απόστολος Γεωργόπουλος

Φωτογραφίες: από το αρχείο Κώστα Αρμάου / ΠΟΙΑΘ
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πόση θάλασσα 
περικλείει
ένα βιβλίο;

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
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Η αρχή της δεκαετίας του 1950 βρίσκει την Ελλάδα 
καθημαγμένη μετά τις οδυνηρές περιπέτειες του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου και του εμφυλίου σπαραγ-
μού και η χώρα προσπαθεί να βρει τον δρόμο της 
ανασυγκρότησης που το επιτυγχάνει στο δεύτερο 
μισό της ιδίας δεκαετίας κατά το οποίο τίθενται τα 
θεμέλια της μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης.

Εις ότι αφορά στον αθλητισμό και ιδιαίτερα τον κλασικό, κατά τη 
δεκαετία αυτή προσπαθεί να αναγεννηθεί αφού οι προπολεμικοί 
πρωταθλητές του Στίβου, με εξαίρεση τον θρίαμβο του Στέλιου 
Κυριακίδη στον μαραθώνιο της Βοστώνης του 1946, έχουν αποχω-
ρήσει μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου του 1948 χωρίς 
ιδιαίτερες διακρίσεις. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία της νέας γενιάς 
πρωταθλητών έρχεται με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου 
του Γιώργου Ρουμπάνη στο άλμα επί κοντώ στους Ολυμπιακούς 
της Μελβούρνης το 1956 και ως φυσικό επακόλουθο προκαλεί το 
ευρύτερο ενδιαφέρον της νεολαίας να ασχοληθεί με τον κλασικό 
αθλητισμό. Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στην Iστιοπλοΐα 
όπου οι εναπομείναντες της προπολεμικής γενιάς συνεχίζουν να 
αγωνίζονται αλλά χωρίς ιδιαίτερες διακρίσεις. Εξαίρεση αποτελεί η 

8η θέση στην κατηγορία Star στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λον-
δίνου 1948 των Καλαμποκίδη – Κέμπερ. Στην Ανοικτή Θάλασσα, 
το μόνο αξιόλογο επίτευγμα είναι ο διάπλους του Ατλαντικού 
του Σάββα Γεωργίου με τη σύζυγό του Σούζαν με το σκάφος 
“Χαρά”, το 1956 που υπήρξε το πιο μικρό σκάφος μέχρι τότε 
που διέσχισε τον Ατλαντικό από δυσμάς προς ανατολάς. Το γε-
γονός αυτό συντείνει ώστε να αρχίσει αργότερα να αναπτύσσεται το 
ενδιαφέρον για την Ανοικτή Θάλασσα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 
Σάββας Γεωργίου υπήρξε για πολλά χρόνια στη δεκαετία 1970 
εκπαιδευτής στη σχολή ιστιοπλοΐας του ΠΟΙΑΘ.

Καταλυτικής σημασίας για την ανάπτυξη της Ιστιοπλοΐας είναι 
το χρυσό μετάλλιο του τότε διαδόχου του ελληνικού θρόνου 
Κωνσταντίνου που μαζί με τον Οδυσσέα Εσκιτζόγλου και Γιώρ-
γο Ζαΐμη ως πλήρωμα κατέκτησαν στην κατηγορία Dragon στους 
Ολυμπιακούς της Ρώμης το 1960, γεγονός που δίνει το έναυσμα 
να ασχοληθούν περισσότεροι νέοι με την ιστιοπλοΐα και να επακο-
λουθήσουν οι μεγάλες ολυμπιακές διακρίσεις.

Παράλληλα διαπιστώνεται και η επιθυμία να αναπτυχθεί ο άλλος 
κλάδος της Ιστιοπλοΐας που είναι η Ανοικτή Θάλασσα που μέχρι τότε 
ήταν σχεδόν ανύπαρκτη εν αντιθέσει με τα τεκταινόμενα στον υπό-
λοιπο δυτικό κόσμο. Μέχρι τότε οι αγώνες Ανοικτής Θάλασσας περι-
ορίζονται σε παράκτιους αγώνες με σκάφη κατασκευασμένα κυρίως 

Το οδοιπορικό 50 ετών  
της Σχολής Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 

του ΠΟΙΑΘ
Κείμενο: Ιωάννης Μαραγκουδάκης

Φωτογραφίες: αρχείο ΠΟΙΑΘ

Αριστερά: Ο Σάββας Γεωργίου με τη 
σύζυγό του Σούζαν.

Πάνω: Το βιβλίο με τα 
απομνημονεύματα του ταξιδιού του.

Αριστερά: Το σκάφος "Νηρεύς" με το πλήρωμά του σε προπόνηση  
στο Μικρολίμανο.

Δεξιά: Το πλήρωμα του σκάφους "Νηρεύς"», διάδοχος Κωνσταντίνος, 
Οδυσσέας Εσκιτζόγλου και Γεώργιος Ζαΐμης.
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στην Ελλάδα, τα περιώνυμα σκάφη τύπου ΕΘΕ της Ελληνικής 
Θαλασσίας Ενώσεως, ενός φορέα που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 
1930 επί πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου. Σκοπός της ΕΘΕ 
την οποίαν ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ Ιωάννης Μαραγκουδάκης είχε 
την τιμή να υπηρετήσει ώς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επί 
μια εικοσαετία μέχρι της καταργήσεως της το 2013 στο πνεύμα λι-
τότητας της εποχής, ήταν η ανάπτυξη του θαλασσίου πνεύματος των 
Ελλήνων. Το 1961 μια ομάδα παλαιών ιστιοπλόων αποφασίζει να 
ιδρύσει έναν όμιλο που να ασχολείται αποκλειστικά με την Ανοικτή 
Θάλασσα σε πανελλήνιο επίπεδο και έτσι ιδρύεται ο Πανελλήνι-
ος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης. Με δεδομένη την 
επιθυμία των ιστιοπλόων να φύγουν από τα προστατευμένα νερά 
του Σαρωνικού, να γνωρίσουν το Αιγαίο και να έλθουν σε επαφή 
με τους νησιώτες προκηρύσσουν το 1963 για τον επόμενο χρόνο το 
πρώτο ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου. Την εποχή αυτή η συμμετοχή 
στον αγώνα βασίζεται στα ελάχιστα αλλά πανέμορφα ιστιοφόρα 
σκάφη τα οποία ανήκουν σε εφοπλιστές ή περιώνυμους Αθηναίους. 
Για το ευρύ κοινό η προσπέλαση στον χώρο είναι αδύνατη αφού η 
συμμετοχή έστω και ως πλήρωμα προϋποθέτει άμεση σχέση συγγε-
νική ή υπαλληλική με τους ιδιοκτήτες. Υπό αυτάς τας προϋποθέσεις 
η δυνατότης ανάπτυξης του αθλήματος είναι περιορισμένη διότι 
πέραν των λόγων τούτων και η ανεύρεση πληρωμάτων με ιστιοπλο-
ϊκές γνώσεις ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της Ανοικτής 
Θάλασσας είναι αδύνατη. Κατόπιν τούτου, αποφασίζεται το 1968 
από το Δ.Σ. του ΠΟΙΑΘ η ίδρυση της πρώτης οργανωμένης Σχολής 
Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης με κανονισμό λειτουργίας, εγ-
χειρίδιο ύλης και πρόγραμμα εκπαίδευσης σύμφωνα με τα πρότυπα 
του Royal Yachting Association και με αντικειμενικό σκοπό τη 
διάδοση της Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης στο ευρύ κοινό και την 
επαύξηση της ναυτικής τέχνης των Ελλήνων.

Ο Ολυμπιονίκης διάδοχος Κωνσταντίνος κατά την παραλαβή  
του χρυσού μεταλλίου.

Συνεδρίαση 
8η της 23ης 
Ιουλίου 1968 – 
Ίδρυση Σχολής

Συνεδρίαση 
14η της 20ης 
Δεκεμβρίου 
1969.  
Έγκριση 
κανονισμού 
λειτουργίας 
της Σχολής και 
χρήσεως των 
σκαφών του 
Ομίλου υπό της 
Σχολής.
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Με τη συνδρομή της πολιτείας εξασφαλίζονται τα απαραίτητα σκάφη.

Μετακαλείται Άγγλος εκπαιδευτής για να λειτουργήσουν τα 
πρώτα τμήματα ενώ προσλαμβάνεται και Έλληνας βοηθός του 
ώστε στη συνέχεια να τον αντικαταστήσει. 

Από την έρευνα που έχει γίνει προκύπτει ότι είναι η πρώτη 
σχολή στον ελληνικό αθλητισμό που πληρούσε αυτές τις προ-
ϋποθέσεις. Έτσι τον Σεπτέμβριο του 1969 αρχίζει η λειτουργία 
του πρώτου τμήματος και τα πρώτα πτυχία ιστιοπλοΐας απονέ-

Συνεδρίαση 
10η της 7ης 
Οκτωβρίου 
1968. 

Θέμα: 
Εγχειρίδιο.

Σημείωση: 
Στην απόφαση 
αναφέρεται 
ότι η σύνταξη 
του εγχειριδίου 
ανετέθη στο 
μέλος του Δ.Σ. 
Γεώργιο Κρέμο 
αξιωματικό 
του Π.Ν., μια 
εμβληματική 
προσωπικότητα 
που δίδαξε για 
πολλά χρόνια 
στην Σχολή.

Συνεδρίαση 
11ης της 18ης 
Οκτωβρίου 
1968. 

Θέμα: 
Εγχειρίδιο

Σημείωση: 
Στην απόφαση 
αναφέρεται η 
συνεργασία 
του Ομίλου 
για θέματα 
εκπαίδευσης 
με το Royal 
Yachting 
Association.

Απόσπασμα 
πρακτικού.

Θέμα: Αγορά 
σκάφους  
“SWAN 36”.

Αγορά σκάφους  
“SWAN 36”.

Αριστερά: Απόσπασμα πρακτικού 
έγκρισής προσλήψεως εκπαιδευτού 
και βοηθού του.

Πάνω: Ο Άγγλος εκπαιδευτής Griffin 
με τον βοηθό του Κωνσταντίνο 
Αρμάο και μέλη του Δ.Σ. του ΠΟΙΑΘ, 
Ο Κωνσταντίνος Αρμαός υπήρξε 
εν’ συνεχεία πολλά χρόνια Γενικός 
Γραμματέας του Δ.Σ. του ΠΟΙΑΘ.
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μονται τον Ιανουάριο του 1970. 

Παράλληλα εκφράζεται αίτημα του Γενικού Επιτελείου του Πολε-
μικού Ναυτικού ώστε να είναι δυνατή η δωρεάν παρακολούθη-
ση της σχολής από στελέχη του Π.Ν. το οποίο και ικανοποιείται. 

Από την δεκαετία του 1980 η δραστηριότητα της Σχολής έχει επε-
κταθεί και στην Περιφέρεια σε συνεργασία με τοπικούς ναυταθλητι-
κούς ομίλους. 

Επίσης η Σχολή προσέφερε κατά διαστήματα δωρεάν εκπαίδευ-
ση στην ιστιοπλοΐα, στα στελέχη του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας 
και Διάσωσης (θάλαμος επιχειρήσεων) του Υπουργείου Εμπορι-
κής Ναυτιλίας καθώς και σε όλα τα στελέχη του Ολυμπία Ράδιο 
που διαχειρίζονται τις επικοινωνίες της ναυσιπλοΐας, για να τους 
διευκολύνει στο έργο τους.

Επιπλέον σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ολυμπιονικών Ελλά-
δος και τον Σύνδεσμο Συντακτών Αθλητικού Τύπου προσφέ-

ρει δωρεάν σε κάθε σειρά μαθημάτων ορισμένες θέσεις για την 
εκμάθηση της ιστιοπλοΐας στα μέλη τους για να γνωρίσουν και να 
προωθήσουν το άθλημα. 

Παράλληλα με την εξουσιοδότηση της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας και σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό 
DELPHIC του Ομίλου Αγγελικούση ο οποίος είναι εξουσιοδοτη-
μένος από τον Νορβηγικό Νηογνώμονα λειτουργεί ειδικά σεμι-

Συνεδρίαση 
13η της 26η 
Νοεμβρίου 
1969.  

Θέμα: 
Λειτουργία 
Σχολής κατά το 
Α’ πειραματικό 
στάδιο.

Συνεδρίαση 
24 της 29ης 
Απριλίου 1970.

Θέμα: 
Παρακολού-
θηση της 
Σχολής από 
στελέχη του 
Π.Ν. 

Η πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Ολυμπιονικών, ολυμπιονίκης της 
Υδατοσφαίρισης Βούλα Κοζομπόλη και ο ολυμπιονίκης της Κωπηλασίας 
Δημήτρης Μούγιος που συμμετείχαν στο 54ο Ράλλυ Αιγαίου.

Δίπλωμα.

Certificate of 
Training.
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νάρια για την απόκτηση πτυχίου “Προσωπικής Ασφαλείας” για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, που είναι απαραίτητο 
για την συμμετοχή σε διεθνείς ιστιοπλοϊκούς αγώνες μεγάλων 
αποστάσεων.

Επί πλέον, από το 2015 λειτουργεί η Σχολή Ναυτικών Επικοινω-
νιών εφοδιασμένη με ένα πρότυπο εκπαιδευτικό εργαστήριο για 
να καλύψει το κενό της πολιτείας που προκύπτει από τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της χώρας στη χρήση επικοινωνιών για τους μη επαγ-
γελματίες ναυτικούς. (NON SOLAS)

Για την επιτυχή έκβαση της εκπαίδευσης η Σχολή έχει εκδώ-
σει τέσσερα συγγράμματα.

Την “Ιστιοπλοΐα και Ναυτική Τέχνη” που έχει μέχρι σήμερα 
κυκλοφορήσει σε 25.000 αντίτυπα με την πέμπτη έκδοση και 
χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο για την 
εκμάθηση του αθλήματος

Τις “Ναυτικές Επικοινωνίες” που περιέχουν όλες τις απαραίτη-
τες γνώσεις του GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY 
SYSTEM του IMO. Το σύγγραμμα προσφέρεται δωρεάν στους 
μαθητές της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων του Πολεμικού Ναυτικού 
και στους μαθητές Σχολών Εμποροπλοιάρχων.

Το εγχειρίδιο “OPTIMIST - Το σκάφος του μικρού καπετάνιου” 
που απευθύνεται στις ηλικίες έως 15 ετών.

Το εγχειρίδιο “Τα μυστικά του Laser” που απευθύνεται στις ηλι-
κίες από 15 και άνω ετών.

Να σημειωθεί ότι τα δύο τελευταία προσφέρονται δωρεάν σε όλους 
τους ναυτικούς ομίλους της Ελλάδος.

Η λειτουργία της Σχολής πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 
βασίζεται στο τρίπτυχο Α.Μ.Α.

Ασφάλεια: Κύρια μέριμνα των εκπαιδευτών είναι να εμπεδωθούν 
και να εφαρμοσθούν από τους μαθητές οι κανόνες ασφαλείας κατά 
τη διάρκεια της πλεύσης.

Μάθηση: Η ενασχόληση με μια δραστηριότητα προϋποθέτει γνώ-
ση της λειτουργίας της και των κανόνων που τη διέπουν.

Τα μαθήματα, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη, διδάσκονται με 

Πάνω: Πρακτική εκπαίδευσης στις ναυτικές επικοινωνίες.

Κάτω: Επίσκεψη μαθητών της Σχολής  Ναυτικών Επικοινωνιών στο 
“OLYMPIA RADIO”.
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πρόγραμμα, οργάνωση, αλλά και διαφορε-
τικές προσεγγίσεις εξήγησης, με συνεχείς 
επαναλήψεις. Έτσι, εξασφαλίζεται η εμπέ-
δωση των γνώσεων. 

Στο περιεχόμενο της μαθήσεως περιλαμ-
βάνονται και οι κανόνες προστασίας του 
περιβάλλοντος.

Απόλαυση: Το ταξίδεμα με τα πανιά, η θα-
λασσινή περιπέτεια, αλλά και η ευχάριστη 
παρέα σε συνδυασμό με την εμπειρία και τη 
φιλική διάθεση των εκπαιδευτών, προσφέρουν μοναδικές στιγμές 
απόλαυσης και απόδρασης από την καθημερινότητα.

Σήμερα τη θεωρητική εκπαίδευση στη Σχολή καλύπτουν ανιδιο-
τελώς και επί τακτικής βάσεως εννέα καθηγητές, που είναι κατά 
αλφαβητική σειρά οι: 

Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ε Σ

Γιοβανίδης Νίκος, Διευθυντής ΕΝΑΚ - Πτυχιούχος ΕΚΠΑ με μετα-
πτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Harvard, Boston

Καρύδης Χρήστος, Μηχανικός κινητήρων εσωτερικής καύσεως

Κουτσούκος Ιωάννης, Bachelor in Mechanical Engineering

Μαραγκουδάκης Ιωάννης, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Ε.Μ.Π. 
Ραδιοηλεκτρολόγος Α΄

Ρούδας Μάνος, Bachelor of University of Glamorgan and HND of 
the Polytechnic of Wales in computer studies

Σκορδίλης Θεόδωρος, Ηλεκτρονικός – Μηχανικός

Στρούζας Παναγιώτης, Ναυπηγός – Μηχανικός, αριστούχος Πανε-
πιστημίου Strathclyde

Συκάρης Γιώργος, Στέλεχος Γραφικών & Διακοσμητικών Τεχνών - 
Πρώην Πρόεδρος Ε.Α.Θ.

Φωκάς Δημήτρης, Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ε.α. / Ναυπηγός Ε.Μ.Π.

τη δε πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιούν εννέα πτυχιούχοι 
εκπαιδευτές που είναι αλφαβητικά οι:

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ε Σ

• Καπότσης Ιάκωβος
• Καρύδης Χρήστος
• Κυριακού Ισίδωρος
• Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος
• Λάγιος Μιχάλης
• Πουρνατζής Δημήτρης
• Ρούδας Μάνος
• Τζακάκος Κούλης
• Τσάμης Σωτήρης

Η Σχολή διαθέτει έξι ιδιόκτητα εκπαιδευτικά σκάφηκαθώς και 
δύο ακόμα συνεργαζόμενα σκάφη, όπως και πλήρη σύγχρονο 
εξοπλισμό με εποπτικά μέσα, μοντέλα προσομοίωσης, εργαστήριο 
μηχανών εσωτερικής καύσης και εργαστήριο ναυτικών επικοινω-
νιών. Η επιτυχής λειτουργία της Σχολής συνέβαλε κατά σημαντικό 
μέρος στην απονομή του βραβείου της Ακαδημίας Αθηνών στον 
ΠΟΙΑΘ το 2013.

Έκτοτε έχουν περάσει 50 χρόνια λειτουργίας της Σχολής, τα 
οποία σήμερα εορτάζουμε. Στο διάστημα αυτό έχουν αποφοιτήσει 
από τα τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, αγωνιστικού και κυ-
βερνητών περισσότεροι από 26.000 ιστιοπλόοι μεταξύ των οποίων 
και 1.100 αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι είχαν 
την τύχη να μυηθούν στην τέχνη της ιστιοπλοΐας από εξέχοντες επι-
στήμονες της ναυπηγικής και της ναυτικής τέχνης και να εκπαιδευ-
τούν από ωκεανοπόρους ιστιοπλόους, πρώτος μεταξύ των οποίων 
ο Σάββας Γεωργίου αλλά και ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι 
πρωταθλητές ιστιοπλοΐας όπως ο Ηλίας Χατζηπαυλής, Θεόδωρος 
Γεωργιάδης, Γιάννης Γιαπαλάκης κ.α.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε τη μεγάλη συμβολή της Σχολής 
Ιστιοπλοΐας του Ομίλου στην ανάπτυξη του θαλασσίου τουρισμού. 
Συγκεκριμένα, κατά τη δεκαετία του 1960 τα προς ενοικίαση σκάφη 
ανοικτής θαλάσσης άνευ πληρώματος είναι ελάχιστα και απευθύ-
νονται κυρίως σε ξένους και μάλιστα χωρίς προϋποθέσεις πτυχίων 
ικανότητας διακυβέρνησης.

Κατά την επόμενη δεκαετία του 1970 πληθαίνουν τα προς ενοικί-
αση σκάφη και εκδίδεται η πρώτη διάταξη από τις λιμενικές αρχές 
ότι το δικαίωμα προς ενοικίαση σκάφους έχουν όσοι κατέχουν 
πτυχίο ιστιοπλοΐας του ΠΟΙΑΘ ή άλλης ισοδυνάμου σχολής. Σημει-
ωτέον ότι μέχρι το 1977 δεν λειτουργούσε άλλη σχολή ιστιοπλοΐας 
στην Ελλάδα.

Με αυτόν τον τρόπο καθιερώνεται το πτυχίο της Σχολής και όσοι 
πλέον θέλουν να διακυβερνήσουν σκάφος πρέπει να φοιτήσουν 
στη Σχολή. Παράλληλα, αναπτύσσεται και η επαγγελματική 
δραστηριότητα του Skipper στα μη επανδρωμένα σκάφη. Εδώ θα 
τονίσουμε ότι η πλειονότης των Skippers προέρχεται από τη Σχολή 
του ΠΟΙΑΘ που δίνει τη δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστα-
σης, συμβάλλοντας παραγωγικά στην ανάπτυξη του θαλασσίου 
τουρισμού. 
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Ολοκληρώνοντας τα 50 χρόνια δράσεως της Σχολής να ευχηθούμε συνέχεια της λειτουργίας 
για τη βελτίωση της ναυτικής τέχνης των Ελλήνων, τη διατήρηση των ναυτικών παραδόσεων και 

την ανάπτυξη του ναυταθλητισμού και θαλασσίου τουρισμού.

Η Σχολή διαθέτει έξι ιδιόκτητα εκπαιδευτικά σκάφη που είναι, από αριστερά 
τα ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ,ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ, ΑΙΓΕΑΣ, ΑΗΤΗΣ, ΠΟΣΕΙΔΩΝ.
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άρθρο

Ολόκληρος ο ιστιοπλοϊκός κόσμος, 
και όχι μόνο, κοιτάει συνέχεια 
στο μέλλον και στις τεχνολογικές 
εξελίξεις σκαφών (carbon, foiling, 
wingsails) κάνοντάς τα σαφώς γρη-
γορότερα και πιο απαιτητικά. 

Τα ηλεκτρονικά βοηθήματα και οι συσκευ-
ές καταλαμβάνουν όλο και περισσότερο 
χώρο και βάρος σε ένα σκάφος, και γίνο-
νται απαραίτητα στους νεώτερους, ακόμα 
και στις απλές διαδρομές. Από την άλλη,σε 
μια γωνιά του πλανήτη, ένα νησί: η Χαβάη 
(Hawaii), σε ένα όχι και τόσο μικρό αρχιπέ-
λαγος, αυτό της Πολυνησίας στον Ειρηνικό 
Ωκεανό, τα τελευταία σαράντα τρία χρόνια 
προάγει και εκπαιδεύει τους νέους της σε 
έναν άλλο τρόπο ναυσιπλοΐας, αυτόν της 
παραδοσιακής Πολυνησιακής Ωκεανοπλο-
ΐας. Χρησιμοποιώντας παραδοσιακά ξύλινα 
διπλο-κάρινα canoe (βαάκα καουλούα – 
waʻa kaulua) (πρόγονος του καταμαράν), και 
χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών βοηθημάτων, 
αλλά ούτε και με τον μαθηματικό παραδοσι-
ακό τρόπο ναυσιπλοΐας των Ευρωπαίων με 
εξάντα, ρολόι και χάρτες, πλέουν με τη βο-
ήθεια του ανέμου στον μεγαλύτερο ωκεανό 
του πλανήτη.

Όλα ξεκίνησαν στις αρχές του 1970, όταν 
μια μικρή ομάδα ιστορικών, ανθρωπολό-
γων και Χαβανέζων, ήθελε να αποδείξει 
πώς η ανακάλυψη της Πολυνησίας από 
ασιατικά φύλα, πολύ πριν την άφιξη του 
Καπτ. Τζέημς Κούκ (Cpt. James Cook) 
στις 18 Ιανουαρίου του 1778, δεν ήταν 
ένα τυχαίο συμβάν, αλλά ότι οι πρόγονοι 
των Πολυνήσιων ήταν μεγάλοι ωκεανο-
πλόοι που ταξίδευαν με σκοπό και προ-
ορισμό (drifting theory). Ταυτόχρονα εάν 
αποδεικνυόταν κάτι τέτοιο θα ήταν ένα μεγά-
λο βήμα τόσο για την ιστορική όσο και για την 
πολιτιστική κληρονομιά και υπερηφάνια των 
Πολυνήσιων, 
των οποίων η 
κουλτούρα και 
οι παραδόσεις 
είχαν σχεδόν 
εξαλειφθεί 
μετά την κα-
τάκτησή τους 

από τους Ευρωπαίους. 

Σκοπός ήταν να πλεύσουν από τη Χαβάη 
έως την Ταϊτή, μια απόσταση 2500 ναυτι-
κών μιλίων, στην αχανή έκταση του άγριου 
και απρόβλεπτου Ειρηνικού Ωκεανού. Ήταν 
ένα είδος προσκυνήματος και φόρου τιμής 
στους προγόνους τους. 

Τα προβλήματα πολλά: δεν υπήρχαν δείγματα 
και σχέδια για παραδοσιακά canoe, η τέχνη της 
παραδοσιακής πολυνησιακής ναυσιπλοΐας είχε 
σχεδόν χαθεί και οι μεγάλοι δάσκαλοι παραδο-
σιακής ωκεάνιας ναυσιπλοΐας είχαν εκλείψει. 

Ένα πρότυπο canoe σχεδιάστηκε από τον 
ιστορικό και καλλιτέχνη Herb Kawainui 
Kāne, και ονομάστηκε Hōkūle‘a (“Star of 
Gladness” – "Αστέρι της Χαράς" πρόκειται 
για το αστέρι Αρκτούρος, που είναι η κλασική 
ονομασία του αστέρα α (άλφα) του αστερισμού 
Βοώτη ), το οποίο βρίσκεται στο ζενίθ του 
νυχτερινού ουρανού της Χαβάης και το οποίο 
του εμφανίστηκε σε όνειρο να ακτινοβολεί όλο 

και περισσότερο. Για πλοηγό ανακάλυψαν 
τον Pius "Mau" Piailug, καταγόμενο από 
ένα μικρό νησί της Μικρονησίας (αρχιπέλα-
γος ανατολικά της Πολυνησίας), το Σαταγουαλ 
(Satawal). Ο Mau, μαζί με την ομάδα ξεκίνησαν 
για ένα ταξίδι που δεν είχε πραγματοποιηθεί 
εδώ και χιλιάδες χρόνια, όχι προς το άγνωστο 
αλλά με την επιτυχία του αβέβαιη.

Η αρχαία παραδοσιακή μέθοδος ναυσιπλοΐας 
των Πολυνησίων, Wayfinding όπως την ονο-
μάζουν, γίνεται χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε 
οργάνου. Αντί αυτού απομνημονεύουν και 
μαθαίνουν να 'διαβάζουν' και να αναγνω-
ρίζουν τα σημάδια που προσφέρει η φύση 
γύρω τους: τη θέση, χρώμα, σχήμα ηλίου, 
αστεριών, σελήνης, σύννεφων, ρευμάτων, 
κυμάτων, καθώς και τις κινήσεις των που-
λιών. Όλες τις πληροφορίες τις μεταφέρουν 
σε ένα εικονικό ανεμολόγιο με κέντρο του το 
ίδιο το canoe. Μπορούν λοιπόν και βλέπουν 
'μονοπάτια' στη θάλασσα.

Ταξιδεύοντας με τα σημάδια της φύσης
“Wayfinding”

Η παραδοσιακή Πολυνησιακή Ωκεάνια ναυσιπλοΐα

Κείμενο: Κυριάκος Β. Σπηλιόπουλος
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«Ο μνημονικός τρόπος απαιτεί συνεχή παρακο-
λούθηση. Για να ξέρεις πού βρίσκεσαι πρέπει 
να γνωρίζεις από πού απέπλευσες, γνωρίζοντας 
συνέχεια την ταχύτητα, κατεύθυνση και τον χρόνο 
σου (έλλειψη οργάνων σημαίνει ακόμα και όσα 
θεωρούμε βασικά και απαραίτητα, δρομόμε-
τρο, ρολόι, κτλπ.), δεν μπορείς να κοιτάξεις τον 
έναστρο ουρανό, και να βρείς το στίγμα σου», 
αναφέρει ο Nainoa Thompson, πρόεδρος 
του Polynesian Voyaging Society και προστα-
τευόμενος του μεγάλου πλοηγού Mau. Ο Mau 
είχε πει «If you can read the ocean you will 
never be lost». – «αν μπορείς να “διαβά-
σεις” τον ωκεανό, ποτέ σου δεν θα χαθείς». 

Το πρώτο ταξίδι, από τη Χαβάη στην Ταϊτή 
στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, και αυτό που 
ξεκίνησε ως επιστημονικό πείραμα έχει 
γίνει τώρα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής 
των Πολυνησίων έχοντας πάρει μεγάλες 
διαστάσεις. Από το 1975 έως το 2000, το 
Hokule’a έπλευσε σε ολόκληρο το τρίγωνο 
της Πολυνησίας. Σήμερα το Hokule’a έχει 
πλεύσει παραπάνω από 140.000 ν.μ. μίλια, 
και συνεχίζει ακάθεκτο. 

Όταν το 1970 δεν υπήρχε κανένα παρα-
δοσιακό canoe τώρα υπάρχουν έξι, ανα-
βιώνοντας παράλληλα και την παλιά τέχνη 
παραδοσιακής ναυπηγικής. Ο Πολυνησιακός 
Ταξιδευτικός Σύλλογος (The Polynesian 
Voyaging Society; http://www.hokulea.com/), 
που δημιουργήθηκε απο το πρώτο ταξίδι με 
σκοπό την αναβίωση και διαιώνιση αυτού του 
τρόπου ναυσιπλοΐας, έχει πλεύσει με τα πα-
ραδοσιακά canoe χρησιμοποιώντας τον πα-
ραδοσιακό τρόπο ναυσιπλοΐας από τη Χαβάη 
και σε άλλα λιμάνια του κόσμου. Το 2017 το 
Hokule’a ολοκλήρωσε έναν περίπλου της 
Γής, που ξεκίνησε το 2014, όπου επισκέ-
φθηκε 100 λιμάνια 27 χωρών. Οι νέοι και 
οι νέες εκπαιδεύονται στον παραδοσιακό πο-

λυνησιακό τρόπο ναυσιπλοΐας, ο οποίος έχει 
ενταχθεί ως μάθημα στο πανεπιστήμιο της 
Χαβάης. Το πρόγραμμα Okeanos Foundation, 
οργανώνει ταξίδια σε ολόκληρο το σύμπλεγ-
μα της Πολυνησίας μεταφέροντας με οικολο-
γικό τρόπο τρόφιμα, πρώτες και αναγκαίες 
ύλες καθώς και φάρμακα στα μικρά νησιά 
(https://okeanos-foundation.org/mission/).

Τα παραδοσιακά πολυνησιακά canoe ήταν ξύ-
λινα. Το Hōkūle‘a είναι κατασκευασμένο από 
κόντρα πλακέ, υαλοβάμβακα και ρετσίνι, με 
ολικό μήκος 61,5 πόδια (18.7 m), 15,6 πόδια 
(4.72 m) πλάτος, εκτόπισμα 7,260 kg άδειο 
και μπορεί να μεταφέρει σχεδόν 5 τόνους 

εμπόρευμα και 12 με 16 άτομα πλήρωμα. 
Έχει δύο άλμπουρα, με παραδοσιακής κοπής 
πανιά σε σχήμα «δαγκάνας κάβουρα» (crab 
claw sails) και φλόκο για την πρόωσή του, 
καθώς και ένα μεγάλο κουπί στην πρύμη που 
χρησιμεύει ως λαγουδέρα. Με τα πανιά μπο-
ρεί να αναπτύξει μια μέση ταχύτητα 5 κόμ-
βων, ενώ πλέοντας πρύμα και με τη βοήθεια 
των αληγών ανέμων (trade winds) μπορεί να 
φτάσει έως και τους 25 κόμβους.

Η παραδοσιακή πολυνησιακή ναυσιπλοΐα θα 
φανεί σε πολλούς συγκριτικά με τη χρήση των 
GPS και του εξάντα ως απαρχαιωμένη και μη 
πρακτική. Όπως επίσης είναι πολύ δύσκολη 
στο να τη μάθει ο μέσος άνθρωπος, ο οποίος 
δεν έχει συνηθίσει να βρίσκεται κοντά στη 
φύση ούτε έχει μυηθεί στα μυστικά της 
θάλασσας και της ωκεάνιας ναυσιπλοΐας από 
πολύ μικρή ηλικία. 

Δεν παύει όμως να είναι ένας ιδιαίτερος και 
μοναδικός τρόπος όχι μόνο να ιστιοπλοεί 
κανείς αλλά να κοιτάζει και να αντιλαμβάνεται 
τον κόσμο με διαφορετικά μάτια. Η τεχνολο-
γική πρόοδος και τα ηλεκτρονικά μέσα παρότι 
αξιοθαύμαστα, χρήσιμα και πολλές φορές 
απαραίτητα δεν παύουν να στερούν πολλά 
από τη μαγεία και τις πληροφορίες που παρέ-
χει η φύση ολόγυρά μας συνεχώς. 

Το να μπορώ να διαβάζω τα σημάδια και 
να βλέπω με τα 'μάτια' της φύσης χωρίς να 
εξαρτώμαι από ηλεκτρονικά συστήματα και 
δεκανίκια προσφέρουν μια αίσθηση ελευθε-
ρίας και αυτοπεποίθησης, είναι μια είσοδος 
σε ένα μαγικό κόσμο. Πρακτική η όχι, είναι μια 
γνώση που πολύ θα ήθελα να αποκτήσω. 
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Συνέντευξη στη: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: αρχείο ΙΚ

«Όλοι μαζί για τον αθλητισμό μας»
Λευτέρης Αυγενάκης

συνέντευξη

Έχετε συμπληρώσει έξι μήνες στην ηγεσία 
του ελληνικού αθλητισμού. Πόσο ενδιαφέ-
ρον έχει για εσάς, έξι μήνες μετά, η πρό-
κληση που λέγεται ελληνικός αθλητισμός;

Όταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
μου εμπιστεύτηκε το Υφυπουργείο Αθλητισμού, 
βρέθηκα από την πρώτη ημέρα μπροστά στην 
πρόκληση και στην ευχαρίστηση να βοηθήσω 
όσο το δυνατόν περισσότερο τον αθλητισμό 
μας για να επιστρέψει τάχιστα σε εκείνα τα 
πρωταγωνιστικά επίπεδα που αρμόζουν στη 
χώρα μας. Η Ελλάδα, άλλωστε, είναι η κοιτίδα 
του αθλητισμού παγκοσμίως.

Τα προς επίλυση ζητήματα που παραλάβαμε-
και καθημερινά ανακαλύπταμε νέα από την 
προβληματική πολιτική της προηγούμενης κυ-
βέρνησης- τόσο στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, 
όσο και στον επαγγελματικό, στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις κ.ο.κ. ήταν πάρα πολλά και αρ-
κετά από αυτά χρειάζονταν τάχιστα λύσεις.

Η πρόκληση, όμως, ήταν και είναι μεγάλη και 
ενδιαφέρουσα. Έχουμε μπροστά μας τους 
Ολυμπιακούς και ΠαραΟλυμπιακούςΑγώνες, 
τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή κάθε τετραετίας. 
Και από την πλευρά μας προσπαθούμε για 
να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο 
τις αθλήτριες και τους αθλητές μας, ώστε στο 

Τόκιο να παρουσιαστεί μία μεγάλη, αξιόμαχη 
και ικανή να πρωταγωνιστήσει ομάδα. Όπως 
αρμόζει, δηλαδή, στη χώρα που γέννησε τον 
αθλητισμό, που έκανε κτήμα όλου του κόσμου 
τα ολυμπιακά και αθλητικά Ιδεώδη, που η 
σημαία της πάντα μπαίνει επικεφαλής στην 
έναρξη και στη λήξη των Αγώνων.

Η προσπάθεια, βέβαια, για ανάπτυξη κάθε 
πτυχής του αθλητισμού, ερασιτεχνικού, επαγ-
γελματικού, μαζικού, η οποία ουσιαστικά είναι 
ανάπτυξη της ίδιας της κοινωνίας, δεν είναι δυ-
νατόν να σταματά καμία στιγμή. Είναι διαρκής, 
όπως είναι και από τη φύση του ο αθλητισμός 
γεμάτος κίνηση και ενέργεια.

Ποια ήταν τα πρώτα προβλήματα που 
αντιμετωπίσατε με την έλευσή σας στην 
ηγεσία του Υφυπουργείου;

Ενδεικτικά θα σας πω. Ένα από τα πρώτα προ-
βλήματα που αντιμετωπίσαμε ήταν τα χρόνια 
ζητήματα λειτουργίας του Εργαστηρίου Ελέγχου 
Ντόπινγκ του ΟΑΚΑ και γενικότερα το παραμε-
λημένο αυτό πεδίο στη χώρα με την υπολει-
τουργία και του Εθνικού Συμβουλίου Καταπο-
λέμησης του Ντόπινγκ, παρά τις αλλεπάλληλες 
προειδοποιήσεις του WADA, του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Αντιντόπινγκ. Από την προηγού-
μενη κυβέρνηση δεν είχαν γίνει οι απαιτού-

μενες ενέργειες συμμόρφωσης, όπως π.χ. η 
υπαγωγή του Εργαστηρίου στον Δημόκριτο, η 
μετατροπή του ΕΣΚΑΝ σε Οργανισμό κ.ά. Για το 
Εργαστήριο ενεργήσαμε τάχιστα, βγάλαμε την 
Κοινή Υπουργική Απόφαση για την υπαγωγή 
του στον Δημόκριτο, διαθέσαμε το ποσό των 
2.000.000 ευρώ για τη στελέχωσή του και 
την αγορά σύγχρονων μηχανημάτων, αλλά 
ήταν ήδη αργά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Αντιντόπινγκ ήρε την άδεια για έξι μήνες. 
Μετατρέψαμε ήδη το ΕΣΚΑΝ σε ανεξάρτητο 
οικονομικά και διοικητικά Εθνικό Οργανισμό 
Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ), συνα-
ντηθήκαμε επανειλημμένως με τoν WADA και 
νομίζω ότι αποκαθιστούμε το κλονισμένο αί-
σθημα εμπιστοσύνης τους απέναντι στη χώρα 
μας, καθώς διαπιστώνουν ότι δεν είμαστε 
κυβέρνηση των λόγων, αλλά των έργων.

Άλλο, π.χ., θέμα που αντιμετωπίσαμε μόλις 
ανέλαβα το Υφυπουργείο ήταν οι Μεσογειακοί 
Παράκτιοι Αγώνες στην Πάτρα, που κινδύνευαν 
με ματαίωση και με διεθνή διασυρμό της χώ-
ρας μας. Είχαμε μόλις 40 ημέρες περιθώριο 
για να σώσουμε τη διοργάνωση με τη συμμε-
τοχή 26 κρατών και περίπου 1.000 αθλητών, 
για την οποία δεν είχε προετοιμαστεί ούτε το 
20%, παρότι είχαν ήδη ξοδευτεί περισσότερα 
από 4 εκατομμύρια, σχεδόν όλος ο προϋπο-

Και ξαφνικά το Υφυπουργείο Αθλητισμού από Υφυπουργείο του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ έγινε πραγματικό 
Υφυπουργείο Αθλητισμού. Η αιτία αυτής της αλλαγής ακούει στο όνομα Λευτέρης Αυγενάκης. Ο Κρητικός πολι-
τικός βρίσκεται από τον Ιούλιο στο τιμόνι του ελληνικού αθλητισμού, ως υφυπουργός, και από τις πρώτες ημέρες 
της θητείας του έδειξε ότι βρέθηκε σε αυτό το πόστο όχι για να βάλει, όπως πολλοί προκάτοχοί του, υπουργικά 
ένσημα στο βιογραφικό του αλλά για να το υπηρετήσει. Αμέσως έδειξε το ενδιαφέρον του για τα μη διαδεδομένα 
αθλήματα, και αγκάλιασε τους αθλητές, παλαιούς και εν ενεργεία. Αυτό που εντυπωσίασε τους ανθρώπους του 
χώρου ήταν και το ενδιαφέρον του για τον χώρο που αποτελεί το κύτταρο του αθλητισμού, το σωματείο.

Έξι μήνες έχουν περάσει από την ανάληψη της θέσης του υφυπουργού Αθλητισμού και, ήδη, έχουν γίνει τομές 
που δεν είχε, μέχρι τώρα, κανείς τολμήσει να τις κάνει. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός δείχνει ότι αποτελεί προτε-
ραιότητα του κ. Αυγενάκη, ο οποίος συγκαταλέγεται στους φανατικότερους υποστηρικτές των αθλητών μας και 
προσπαθεί να βρει τρόπους για να τους βοηθήσει. Ανάμεσα στα άλλα αποφάσισε να ζητήσει από τους πολίτες να 
'υιοθετήσουν' τον αγαπημένο τους αθλητή και να στηρίξουν την προσπάθειά του στον δρόμο για το Τόκιο. Επί-
σης, οι πρωταθλητές μας δε θα μείνουν... άστεγοι όταν θα κλείσει ο Άγιος Κοσμάς καθώς θα υπάρξει μετεγκατά-
σταση του αθλητικού κέντρου στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού.
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λογισμός. Τα καταφέραμε, με τη νυχθημερόν 
αφιλοκερδή προσπάθεια των ανθρώπων που 
επιστρατεύτηκαν ως Οργανωτική Επιτροπή και 
τη στήριξη των εκατοντάδων εθελοντών και 
αποσπάσαμε τα εύσημα της ΔΕΜΑ.

Σε μία χώρα όπου το ποδόσφαιρο και το 
μπάσκετ μονοπωλούν το ενδιαφέρον, 
εσείς από την πρώτη στιγμή δηλώσατε ότι 
το υπουργείο δε θα είναι μόνο υπουργείο 
ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Ποιες θεωρεί-
ται ότι είναι οι πιο βασικές ενέργειες που 
έχετε κάνει, μέχρι τώρα, για να αλλάξει 
αυτό το status;

Ναι, είναι Υφυπουργείο Αθλητισμού και όχι πο-
δοσφαίρου, όπως το αντιμετώπιζαν οι πρόσφα-
τοι προκάτοχοί μου. Αθλητισμός δεν είναι μόνο 
το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Σχεδόν κάθε 

εβδομάδα κάποιος Έλληνας αθλητής από τα, 
δυστυχώς, μη διαδεδομένα αθλήματα θα εκπρο-
σωπήσει τη χώρα μας σε κάποια διοργάνωση 
στο εξωτερικό, και θα μας κάνει υπερήφανους 
με την προσπάθειά του και το ήθος του.

Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα σε αυτή 
τη θέση, μάλιστα, έδειξα ότι θα είμαι δίπλα σε 
όλους τους αθλητές μας. Τους εν ενεργεία και 
μη. Θέλησα να γνωρίσω τους ολυμπιονίκες 
μας, να τους πω και από κοντά ένα ακόμα 
«ευχαριστώ» και με έκπληξη έμαθα ότι δεν το 
είχε κάνει κανένας από τους προκατόχους μου! 
Όλους αυτούς τους σπουδαίους αθλητές μας, 
που μας έχουν προκαλέσει ρίγη συγκίνησης 
κάθε φορά που η ελληνική σημαία υψωνόταν 
σε στάδιο χώρας που διοργάνωνε Ολυμπια-
κούς Αγώνες. Τα συναισθήματα που ένιωσα 
δεν περιγράφονται. Μιλούσα μαζί τους και ήταν 

σα να περνούσε από μπροστά μου η αθλητική 
ιστορία του τόπου μας. Αυτή, λοιπόν, την αθλη-
τική ιστορία θα πρέπει αυτή οι αθλητές να την 
μεταλαμπαδεύσουν στη νέα γενιά.

Στόχος μας είναι οι αθλήτριες και οι αθλητές να 
συνεχίζουν να είναι πρωταγωνιστές, εφόσον 
το επιθυμούν και όταν θα αποχωρούν από 
την ενεργό δράση. Να υποστηριχθούν και να 
υποστηρίξουν τα αθλήματά τους με τα οποία 
διέπρεψαν. Να είναι δίπλα τους, να μεταφέ-
ρουν τη γνώση και την εμπειρία τους στους πιο 
νέους κι έτσι η «αλυσίδα» ανάπτυξης του κάθε 
αθλήματος να είναι συνεχής. Να ανανεωθούν 
οι ομοσπονδίες, τα σωματεία, να πνέει συνε-
χώς άνεμος προόδου.

Ετσι, στο πρώτο νομοθέτημα που κατέθεσα στη 
Βουλή, με τον 4639/2019, βάλαμε όρια θητει-
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ών και ηλικίας στις διοικήσεις με σεβασμό στην 
προσφορά ενός εκάστου. Όχι αυθαίρετα, αλλά 
ακολουθώντας τους διεθνείς κανόνες, της ΔΟΕ, 
εναρμονιζόμενοι και στις επιταγές της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης για την καλή διακυβέρνηση στον 
αθλητισμό. Ψηφίσαμε εκείνες τις ασφαλιστικές 
δικλείδες που δημιουργούν το περιβάλλον διοι-
κητικής αναζωογόνησης κάθε αθλήματος.

Ακόμη, προβλέψαμε στον νόμο τη δυνατότητα 
απόσπασης των ολυμπιονικών μας στη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού, από τις άλλες δημόσι-
ες υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν. Για να ορ-
γανωθεί ένα πρόγραμμα συνεχών επισκέψεων 
στα σχολεία και επαφών τους με τη νέα γενιά. 
Είναι πρότυπα και τα έχει ανάγκη η κοινωνία 
μας. Η συναναστροφή μαζί τους θα περάσει 
τα μηνύματα του κόπου, της υπομονής, της 
επιμονής, της αρετής, θα διαπαιδαγωγήσει, θα 
καλλιεργήσει ένα άλλο, καλύτερο πνεύμα που 
τόσο ανάγκη το έχουμε ως χώρα.

Επιπλέον, για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, επέ-
στρεψαν τα φοροκίνητρα, πολύχρονο και δίκαιο 
αίτημα. Δωρεές και χορηγίες προς τα αθλητικά 
σωματεία, δηλαδή το «οξυγόνο» της ανάπτυξής 
τους, εκπίπτουν πλέον σε ποσοστό 20% επί 
του φορολογητέου εισοδήματος. Και προσδο-
κώ ότι έτσι θα συνδεθεί ακόμα περισσότερο 
η κοινωνία με τη βάση του αθλητισμού, τα 
σωματεία. Θα αποκατασταθεί ο συνεκτικός δε-
σμός, θα βαδίσουμε εκ νέου στο ορθό μοντέλο 

βιωσιμότητας και προόδου, που δεν μπορεί επ’ 
ουδενί να είναι αποκλειστικά κρατικοδίαιτο…

Τέλος, για να επικρατεί διαφάνεια και λογοδο-
σία, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «Χίλων», 
όπου με απολύτως αξιοκρατικά και μετρήσιμα 
στοιχεία θα δίδονται από φέτος οι τακτικές 
επιχορηγήσεις στις ομοσπονδίες. Θα προσμε-
τρούνται οι πραγματικές δραστηριότητες, ο 
αριθμός σωματείων και αθλητών, οι επιτυχίες 
τους, οι διοργανώσεις που πραγματοποιούν, 
η απορροφητικότητα από την αγορά, τυχόν 
παρασπονδίες, γενικώς θα απεικονίζεται αντι-
κειμενικά όλη η δραστηριότητά τους προτού 
αποφασιστεί η διάθεση των χρημάτων των 
πολιτών σε κάθε μία απ’ αυτές.

Από τις πρώτες αθλητικές εκδηλώσεις 
που τιμήσατε με την παρουσία σας, ως 
υφυπουργός Αθλητισμού, ήταν οι απονο-
μές του 56ου Ράλλυ Αιγαίου στη Ναυτική 
Διοίκηση Αιγαίου. Μέχρι τότε δεν είχατε 
άμεση σχέση με τον χώρο της ιστιοπλοΐας. 
Ποια συναισθήματα σας προκάλεσαν η 
ιστορία του αγώνα και η αγάπη των ιστιο-
πλόων γι’ αυτόν;

Ναι, από τις πρώτες που παραβρέθηκα ως 
υφυπουργός Αθλητισμού ήταν η Τελετή Απο-
νομών του «56ου Ράλλυ Αιγαίου» στη Ναυτική 
Διοίκηση Αιγαίου. Η ατμόσφαιρα θύμιζε γιορ-
τή. Όλοι οι ιστιοπλόοι, όποια θέση και αν είχαν 

πήραν, ήταν νικητές γιατί συμμετείχαν σε αυτή 
τη διοργάνωση, η οποία για περισσότερο από 
μισό αιώνα μεταφέρει τόσα μηνύματα.

Τα χαρούμενα πρόσωπα του 90χρονου 
Στέλιου Μπόνα, του 89χρονου ναυάρχου ε/α 
Κωνσταντίνου Μανιουδάκη, του προέδρου του 
ΠΟΙΑΘ Ιωάννη Μαραγκουδάκη, που αποτελεί 
την ψυχή της διοργάνωσης, αλλά και τόσων 
νέων παιδιών, που θα μπορούσαν να ήταν 
εγγόνια των προαναφερόμενων, με έκαναν 
να νιώσω σα να βρέθηκα κι εγώ πάνω σε ένα 
ιστιοπλοϊκό, στο Αιγαίο Πέλαγος.

Όπως έμαθα το Ράλλυ Αιγαίου είναι μία 
διοργάνωση που δεν έχει ποτέ υποστηριχθεί 
με χρήματα από το Υφυπουργείο και είναι η 
πρώτη διοργάνωση στην Ελλάδα που εισήγαγε 
τον θεσμό της χορηγίας. Πραγματικά αξίζουν 
συγχαρητήρια στους διοργανωτές και εύχομαι 
το Ράλλυ Αιγαίου να ξεπεράσει τον έναν αιώνα.

Το 2020 η χώρα μας θα διοργανώσει 
μέσω του Πανελληνίου Ομίλου Ιστιοπλο-
ΐας Ανοικτής Θαλάσσης τον Διεθνή Ιστιο-
πλοϊκό Αγώνα «Aegean 600». Πρόκειται 
για μία διοργάνωση που θα προβάλλει την 
Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο και εσείς από 
την πρώτη στιγμή δηλώσατε τη στήριξή 
σας. Πόσο σημαντικό θα είναι για την 
Ελλάδα να καθιερωθεί ως θεσμός;
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Το «Aegean 600» αποτελεί τη νέα προσπά-
θεια του ΠΟΙΑΘ. Οι διοργανώσεις των 600 
μιλίων προσελκύουν κάποιους από τους κα-
λύτερους ιστιοπλόους της ανοικτής θάλασσας 
από όλο τον κόσμο. Εύχομαι να γίνει το ίδιο 
και στην ελληνική διοργάνωση. Πραγματικά 
πρόκειται για μία σπουδαία προσπάθεια που, 
ήδη, έχει αρχίσει να διαφημίζει, σε διεθνές 
επίπεδο, τη χώρα μας ως ιδανικό ιστιοπλοϊκό 
προορισμό. Η διαδρομή σχεδιασμένη, όπως 
λένε οι διοργανωτές «από ιστιοπλόους για 
ιστιοπλόους», θα περάσει δίπλα από κάποια 
από τα ωραιότερα νησιά μας σε μία πλεύση 
600 ναυτικών μιλίων, χωρίς στάση.

Αυτή η διαδρομή περιλαμβάνει πολλές ιστιο-
πλοϊκές προκλήσεις, ενώ ο αθλητής που θα 
έρθει από το εξωτερικό φεύγοντας θα πάρει 
μαζί του εικόνες από την παράκτια γραμμή της 
Σαντορίνης, της Ρόδου, της Πάτμου, της Μήλου, 
της Μυκόνου κλπ. Αυτοί θα αποτελέσουν τους 
καλύτερους πρεσβευτές διαφήμισης και οι 
εικόνες μέσα από τα social media θα ταξιδέ-
ψουν σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ναι, πιστεύω ότι θα είναι πολύ σημαντικό για 
την Ελλάδα να καθιερωθεί αυτός ο αγώνας 
γιατί πέρα από τα αθλητικά, τουριστικά και 
περιβαλλοντικά μηνύματα θα μεταφέρει και 
εθνικά μηνύματα καθώς η διαδρομή περνάει 
από το Αγαθονήσι και άλλα ακριτικά νησιά μας.

Το υπουργείο σας ασχολείται με όλα τα 
αθλήματα. Υπάρχει ειδικός προγραμματι-
σμός, σχεδιασμός για την ιστιοπλοΐα;

Πέρα από όσα σας ανέφερα νωρίτερα ως 
πλαίσιο δράσεων για τον ερασιτεχνικό αθλη-
τισμό, να προσθέσω τη μεγάλη προσπάθεια 
για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό, 
ενεργειακό και σε υλικοτεχνικές υποδομές, 

των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων, 
αλλά και την στήριξη σε κάθε προσπάθεια 
δημιουργίας νέων. Τα κονδύλια που έχει στη 
διάθεσή του το Υφυπουργείο Αθλητισμού δεν 
συγκρίνονται με εκείνα του παρελθόντος, δυ-
στυχώς. Π.χ., ο προϋπολογισμός για το 2020, 
που είναι και ολυμπιακό έτος, ανέρχεται σε 52 
εκατομμύρια κι όπως αντιλαμβάνεστε απόλυτη 
προτεραιότητα έχει η ολυμπιακή προετοιμασία 
για το μεγάλο ραντεβού στο Τόκιο.

Όμως, με όλες μας τις δυνάμεις και με συνδυ-
ασμένες κινήσεις προτρέπουμε τις συνεργα-
σίες με τον ιδιωτικό τομέα. Προσπαθούμε να 
κάνουμε πράξη, έστω και 16 χρόνια μετά από 
τους Αγώνες στην Αθήνα, την αξιοποίηση των 
ολυμπιακών εγκαταστάσεων προς ωφέλεια 
όλων. Ήδη, π.χ., το Ολυμπιακό Κλειστό στα Άνω 
Λιόσια θα αξιοποιηθεί μεν από την ΚΑΕ ΑΕΚ, 
αλλά με παράλληλη διατήρηση των ερασιτεχνι-
κών ομοσπονδιών που ήδη στεγάζονταν εκεί.

Επιπλέον, τις επόμενες ημέρες θα υπο-
γράψουμε το μνημόνιο συνεργασίας με τη 
LAMDADevelopmentγια το αθλητικό κέντρο 
του Αγίου Κοσμά. Διασφαλίζουμε την πλήρη 
μετεγκατάστασή του στο Μητροπολιτικό Πάρκο 
του Ελληνικού. Χωρίς να διαταραχθεί καθόλου 
η αθλητική συνέχεια. Για κάθε εγκατάσταση 
που θα ολοκληρώνεται, τότε και μόνο τότε θα 
κλείνει η αντίστοιχη στον Άγιο Κοσμά και το 
άθλημα που τη χρησιμοποιεί θα μετακομίζει 
στους νέους σύγχρονους χώρους.

Όσο για την ιστιοπλοΐα, ειδικότερα, ανταποκρι-
νόμαστε στο μέτρο του δυνατού στα αιτήματα 
των σωματείων για ενίσχυση των διασυλ-
λογικών αγώνων τους ή και μεγαλύτερων 
διοργανώσεων που αναλαμβάνουν. Ο Ναυτικός 
Όμιλος Καλαμακίου, ο Ναυτικός Όμιλος Γαζίου, 
ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, με το Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα Tornado, το Πανελλήνιο 
Ανοιχτής Θάλασσας, το OptimistTeamRace, 
μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν.

Σε κάποιες κατηγορίες οι Έλληνες 
ιστιοπλόοι πρωταγωνιστούν σε διεθνές 
επίπεδο. Δυστυχώς όμως, νέοι αθλητές 
που διακρίνονται διεθνώς αναγκάζονται 
να σταματήσουν, καθώς δε μπορούν από 
οικονομικής πλευράς να μείνουν στον 
χώρο. Θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες 
κινήσεις ώστε να στηρίζεται η ελπιδοφόρα 
νέα γενιά στην ιστιοπλοΐα και όχι μόνο;

Όχι μόνο στην ιστιοπλοΐα αλλά σε όλα τα 
αθλήματα πρέπει να στηρίζεται η νέα γενιά 
των αθλητών, γιατί αυτή αποτελεί το μέλλον. 
Στόχος μας, σας το είπα και νωρίτερα, είναι 
να βρισκόμαστε δίπλα στους αθλητές μας με 
κάθε δυνατό τρόπο. Και προς επίρρωση, να 
σας αποκαλύψω ότι ως τα μέσα Φεβρουα-
ρίου θα είναι έτοιμη μια μεγάλη καμπάνια, 
ένα πρόγραμμα «υιοθεσίας» των αθλητριών 
και των αθλητών μας που θα πάνε στο Τόκιο. 
Πρόγραμμα προτροπής, όχι μόνο για εταιρίες 
και σπόνσορες, αλλά στον καθένα και στην 
καθεμία από εμάς, για να τους στηρίξει οικο-
νομικά. Συμβολικά ή και με μεγαλύτερα ποσά. 
Χρήματα που με απόλυτα διαφανείς διαδικα-
σίες θα κατανεμηθούν σ’ αυτούς, αλλά και στα 
σωματεία τους.

Θα προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε μια 
κουλτούρα στην ελληνική κοινωνία, συμμετο-
χής στην προσπάθειά τους. Να τους σταθούμε 
ηθικά, να κοπιάσουμε μαζί τους, να τρέξουμε, 
να κολυμπήσουμε, να παλέψουμε κι εμείς 
με τα κύματα. Να συμβάλουμε, να βάλουμε 
το λιθαράκι μας στην όποια θέση της τελικής 
κατάταξης θα πάρουν. Να τους σπρώξουμε ως 
το βάθρο. Να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Αυτό 
πρέπει να είναι συνεχώς το πνεύμα που θα 
μας διέπει: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.
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άρθρο

Για μία ακόμα φορά, η ιστορία 
συνεχίζεται και στους 32ους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του ΤΟΚΙΟ, 
το καλοκαίρι του 2020 εκτός από 
τους Έλληνες αθλητές της ιστιο-
πλοΐας, τα ονόματα των οποίων 
δεν γνωρίζουμε σήμερα που 
γράφονται αυτές οι γραμμές, θα 
είναι παρόντες και Έλληνες τεχνι-
κοί, που επελέγησαν από τη World 
Sailing, ώστε να επανδρώσουν τη 
διοργάνωση. 

Τρείς Έλληνες θα τιμήσουν τα χρώματα 
της ελληνικής ιστιοπλοΐας για μία ακόμα 
φορά και θα αποδείξουν τις ικανότητές 
τους, αφού με το υψηλότατο επίπεδο των 
γνώσεων τους, θα συνεχίσουν την παρά-
δοση που ξεκίνησε ο Ηλίας Καρώνης, ως 
τεχνικός σύμβουλος στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες της Κορέας το 1988, το 1992 στη 
Βαρκελώνη, το 1996 στην Ατλάντα και το 
2000 στο Σίδνεϋ. 

Αναλυτικά λοιπόν, πρόεδρος της Επιτροπής 
Καταμετρήσεων θα είναι για δεύτερη συνε-
χόμενη διοργάνωση μετά το 2016 στο Ρίο, ο 
Δημήτρης Δήμου. Ο Έλληνας καταμετρητής 
θα ηγείται μίας ομάδας δέκα καταμετρητών 

της World Sailing και θα έχει την ευθύνη 
των έξι (6) ολυμπιακών κατηγοριών που θα 
αγωνίζονται στη θάλασσα στο ΤΟΚΙΟ 2020. 
Να αναφέρουμε ότι ο Δ. Δήμου το 2008 
και το 2012 ήταν υπεύθυνος καταμετρητής 
για την κατηγορία 470, ενώ το 2004 ήταν 
measurement coordinator και σύνδεσμος με 
την ομάδα της ISAF, καταμετρητής στα Φινν 
και είχε εκπαιδεύσει την ελληνική ομάδα 
καταμετρητών που υποστήριξαν τους αγώνες. 

Ο δεύτερος Έλληνας της ομάδας θα είναι ο 
Αθανάσιος Παπαντωνίου, ο γνωστός σε 
όλους μας Σούλης, που θα είναι επικεφαλής 
(Course Representative) στον στίβο όπου θα 
αγωνίζονται τα 49er και τα 49erFX (κατηγο-
ρία Γυναικών). Ο Θεσσαλονικιός τεχνικός έχει 
τεράστια εμπειρία στο στήσιμο στίβων αφού 
σε τρείς συνεχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες 
έχει ακριβώς την ίδια θέση. Επίσης το 2008 
ήταν μέλος (International Technical Official) 
της ομάδας όπου έστηνε τους ανάλογους 
στίβους στους αγώνες του Πεκίνου, όπως και 
στην Αθήνα το 2004.

Το τρίτο μέλος της ελληνικής τεχνικής ομάδας 
στο ΤΟΚIΟ 2020 θα είναι η Μαρίνα Ψυχο-
γιού που επιλέχτηκε από τη World Sailing ως 
επικεφαλής (Course Representative) του στί-
βου των Nacra 17. Αυτή θα είναι για την Ελ-
ληνίδα ιστιοπλόο η πρώτη φορά που θα είναι 
επικεφαλής σε στίβο Ολυμπιακών Αγώνων, 
αφού το 2008 και το 2012 ήταν International 
Technical Official. Η Μαρίνα έχει τεράστια 
εμπειρία σε ανάλογες θέσεις σε άλλους 
αγώνες αντίστοιχης εμβέλειας, αφού ήταν 
επικεφαλής στίβου (Course Representative) 
στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2016 
και στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες Νέων 
του 2010 και του 
2014, ενώ ήταν 
Principal Race Officer 
το 2018 πάλι στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες 
Νέων. Φυσικά, όπως 
οι περισσότεροι 
Έλληνες ιστιοπλόοι 
που δεν αγωνίζο-
νταν το 2004, ήταν 
εθελόντρια για την 
ιστιοπλοΐα στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες της 
χώρας μας. 

Αυτοί είναι οι Έλληνες 

τεχνικοί που θα βρίσκονται το καλοκαίρι στο 
μακρινό ΤΟΚΙΟ μαζί με τους Έλληνες αθλη-
τές που θα έχουν καταφέρει να πάρουν την 
πολυπόθητη πρόκριση για τη μεγαλύτερη 
αθλητική διοργάνωση του πλανήτη. Ευχόμαστε 
η τεράστια τεχνογνωσία τους να μεταλαμπα-
δευτεί και σε νεότερους ιστιοπλόους ώστε να 
υπάρξουν συνεχιστές της προσπάθειας των 
προαναφερθέντων. Μόνον θετικά αποτελέ-
σματα γενικότερα στο άθλημα της ιστιοπλοΐας 
μπορεί να φέρουν οι υψηλού επιπέδου τεχνι-
κοί, όπως οι καταμετρητές και οι επικεφαλής 
των αγωνιστικών στίβων.

ΤΟΚΙΟ 2020

Η παράδοση συνεχίζεται:
Οι Έλληνες τεχνικοί διαπρέπουν και θα βρίσκονται στο

Κείμενο: Πάνος Δημητρακόπουλος
Φωτογραφίες: αρχείο ΙΚ
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Συνέντευξη στον: Παναγιώτη Δημητρακόπουλο
Φωτογραφίες: αρχείο ΙΚ

Χειρουργικές & δημιουργικές λύσεις από 
έναν 'μαέστρο' της μηχανικής

Μάρκος Χατζηκυριακάκης

συνέντευξη

Μάρκο θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε τι 
ακριβώς έγινε στο σκάφος Black Jack και 
πώς έγιναν όλα αυτά που είδαμε τόσο από 
κοντά όσο και από φωτογραφίες;

To Black Jack αγοράστηκε μεταχειρισμένο 
το 2015 και ήταν ένα σκάφος του 2006, άρα 
σύμφωνα με το υπάρχον πιστοποιητικό θα 
μπορούσε να πει κανείς ότι είχε μείνει λίγο 
πίσω. Αυτό το λέω διότι όπως γνωρίζουν όσοι 
ασχολούνται με την αγωνιστική ιστιοπλοΐα 
το παγκόσμιο σύστημα καταμέτρησης και 
ισοζυγισμού των σκαφών, που είναι το ORC 

κάθε χρόνο ανανεώνεται και βελτιώνεται ώστε 
να γίνει πιο αξιόπιστο και να συμβαδίζει με 
τις ναυπηγικές τάσεις της εποχής αλλά και να 
ισοζυγεί όσο πιο δίκαια γίνεται όλα τα σκάφη 
που μετράει. Όπως οι περισσότεροι που 
αγοράζουν ένα σκάφος για να τρέχουν αγώνες, 
έτσι και εμείς το 2017 κάναμε μια μικρή αρχική 
βελτιωτική μελέτη στον σχεδιαστή Maurizio 
Cossutti και σε πρώτη φάση διορθώσαμε το 
μέγεθος των πανιών, ενώ τοποθετήσαμε και 
κάποια βάρη στο εσωτερικό του σκάφους, που 
έκαναν το πιστοποιητικό μας πιο ενδιαφέρον. 
Το 2019 αποφασίσαμε και ξανακάναμε μία 
ακόμη μελέτη βελτίωσης του σκάφους και του 
πιστοποιητικού ώστε να γίνουμε ακόμα πιο 
ανταγωνιστικοί και να πάμε σε μεγαλύτερο 
«βάθος» βελτιώσεων. Αυτές είναι και οι εργα-
σίες που είδατε να κάνουμε και τις οποίες θα 
σας αναλύσω στη συνέχεια.

Τι είναι η μελέτη βελτιστοποίησης του πι-
στοποιητικού και πώς μπορεί να ξεκινήσει 
και να ολοκληρωθεί; Επίσης σε τι εύρος 
και σε πόσο 'βάθος' βελτιώσεων στο 
πιστοποιητικό μπορεί να φτάσει μία μελέτη 
όπως μας την παρουσιάζεις; 

Η μελέτη στην οποία αναφέρομαι ξεκινάει πάντα 
από τον προϋπολογισμό του ιδιοκτήτη, του 
εκάστοτε σκάφους. Εμείς στη VMG, για να ξεκι-
νήσουμε το οποιοδήποτε έργο, αρχικά κάνουμε 
μία διεξοδική συζήτηση με τον ιδιοκτήτη του 
σκάφους συζητώντας και αναλύοντας μαζί του 
όλα τα δεδομένα, αλλά και τις διάφορες παρα-
μέτρους που θα επηρεάσουν την απόδοση του 

σκάφους σε σχέση με τα χρήματα που θέλει να 
διαθέσει, τους στόχους που βάζει, και τον τύπο 
των αγώνων που συμμετέχει inshore ή offshore.

Θα ήθελες να γίνεις λίγο περισσότερος 
σαφής και συγκεκριμένος σε αυτό;

Οι βελτιώσεις στον εξοπλισμό πάνω στο 
σκάφος έχουν να κάνουν με τη βελτίωση των 
στοιχείων του πιστοποιητικού του συστήματος 
ORC που επηρεάζουν φυσικά τον βαθμό ικα-
νότητας αλλά και την πραγματική απόδοση του 
σκάφους. Η πρώτη και εύλογη βελτίωση είναι 
να 'μελετήσει' κάποιος το μέγεθος των πανιών 
του σκάφους. Είναι το πρώτο και ίσως το φθη-
νότερο. Μετά μπορεί να πάει σε πιο δύσκολες 
επεμβάσεις ή διορθώσεις, που απαιτούν ακόμα 
μεγαλύτερη εξειδίκευση αλλά και επιπλέον 
κατασκευές κατά πάσα πιθανότητα στη στεριά.

Μάρκο, όση ώρα σε ακούω, αναρωτιόμουν 
αν αυτά όλα όσα αναφέρεις για να υλοποι-
ηθούν, απαιτούνται τεχνικές ικανότητες ή 
πιο εξιδεικευμένες ναυπηγικές γνώσεις.

Εμείς στη VMG, συνεργαζόμαστε με τον 
Maurizio Cossutti που είναι διακεκριμένος 
ναυπηγός, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, 
κατά το κοινώς λεγόμενο. Σίγουρα όλη η ομάδα 
της εταιρείας έχει τεχνικές ικανότητες και 
γνώσεις αλλά δεν είναι αντίστοιχες ενός κατα-
ξιωμένου ναυπηγού. Θέλω να γίνει σαφές ότι 
άλλο η μελέτη βελτίωσης και άλλο η υλοποί-
ησή της. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τις τεχνικές 
ικανότητες που είναι απαραίτητες για να γίνει η 
δουλειά σωστά με τις γνώσεις ενός ναυπηγού. 

Η Συντακτική Ομάδα του Ιστιοπλοϊκού Κόσμου, πιστή στις βασικές αρχές του περιοδικού, ανακαλύπτει, πα-
ρουσιάζει και αναδεικνύει ανθρώπους της θάλασσας με ξεχωριστές διακρίσεις ικανότητες όπως ο Μάρκος 
Χατζηκυριακάκης που είναι μία από τις πιο γνωστές και χαρούμενες προσωπικότητες της ιστιοπλοϊκής οικογέ-
νειας στο Μικρολίμανο και όχι μόνον. Ιστιοπλόος πραγματικός, λάτρης της θάλασσας από μικρό παιδί αλλά και 
διακεκριμένος χιονοδρόμος που έχει συμμετάσχει σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (1998), είναι πάντα 
χαμογελαστός και έτοιμος να προσφέρει τις γνώσεις και τη βοήθεια του σε όποιον τις χρειάζεται. Η αφορμή 
για να ξεκινήσει η συνέντευξη αυτή με τον Μάρκο Χατζηκυριακάκη, ηταν η επισκευή – βελτίωση του σκάφους 
Black Jack που έπεσε στην αντίληψή μας και την οποία ο Μάρκος με την εταιρεία VMG που διευθύνει, σχεδία-
σαν και ολοκλήρωσαν με επιτυχία.
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Είναι επίσης βασικό να μπορείς να καταλά-
βεις τι σου προτείνει ο ναυπηγός και πώς θα 
το εφαρμόσεις στην πράξη. Επίσης αρκετές 
φορές καλείσαι ως ομάδα υλοποίησης να δια-
μορφώσεις ανάλογα την τεχνική που σου έχει 
προταθεί για το κάθε σκάφος και το κάθε ση-
μείο εφαρμογής ώστε να υλοποιηθεί σωστά. 
Δεν πρέπει να νιώθεις ή να θεωρείς τον εαυτό 
σου παντογνώστη και ότι δεν έχεις ανάγκη κά-
ποιον που έχει σπουδάσει το αντικείμενο και το 
κατέχει ολοκληρωμένα και καλύτερα από σένα. 
Ένα τέλειο αποτέλεσμα έρχεται από την τέλεια 
συνεργασία μεταξύ ικανών και ειδικών.

Ας ξαναγυρίσουμε στο Black Jack. Τι 
κάνατε στο σκάφος και γιατί;

Αρχικά να αναφέρουμε ότι το σκάφος είναι 
ιδιοκτησίας του Μάκη Κουρτέση που πιστεύει 
πολύ την ιδέα βελτιστοποίησης του σκάφους 
και μάλιστα κάθε δύο χρόνια. Στην πορεία 
διαπιστώναμε ότι όσους περισσότερους 
αγώνες τρέχαμε τόσο είμασταν πεπεισμένοι 
ότι το σκάφος έπασχε στο stability, δηλαδή 
στην ισορροπία του. Με το παραμικρό αεράκι 
έγερνε. Δεν μπορούσε να ανέβει όρτσα και 
γενικά 'πονούσε' σε αυτό το σημείο. Όπως ει-
χαμε διαπιστώσει ειχε πολύ μεγάλη ιστιοφορία 
σε σχέση με το βάρος του. Η πρώτη βελτίωση 
του σκάφους που έχουμε προαναφέρει ήταν 
στη σωστή κατεύθυνση όμως δεν ηταν αρκετή 
ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα που επιθυ-
μούσαμε και έτσι αποφασίσαμε να περάσουμε 
στην πρόσφατη βελτίωση που είδατε και 
ήταν η αφορμή να σας φιλοξενήσουμε και 
στις εγκαταστάσεις μας. Ολη η μελέτη είχε 
επικεντρωθεί στο μήκος και το σχήμα της 
καρένας του Black Jack. Αυτό που μας έφερε 

στα χαρτιά ο Maurizio Cossutti, έδειξε ότι αν 
μακραίναμε την καρένα κάποιους πόντους, και 
βελτιώναμε ταυτόχρονα και το σχήμα της θα 
ειχαμε σημαντική βελτίωση στο stability του 
σκάφους. Ετσι εμείς επιχειρήσαμε αυτά που 
μας πρότεινε τεκμηριωμένα ο ναυπηγός να τα 
κάνουμε πράξη. Το πρώτο βήμα ήταν η καρένα 
του σκάφους να αποσυναρμολογηθεί από το 
σκάφος να ερθει εδώ στις εγκαταστάσεις μας 
για να γίνουν οι βελτιώσεις που αναφέραμε, 
κόψιμο, επιμήκυνσή, επιπλέον βάρος στον 
βολβό και βελτίωση τους σχήματος, διότι όλα 
αυτά θέλουν πολύ προσεχτικές κινήσεις και 
τεχνικές σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Όταν η 
καρένα ήταν έτοιμη ήρθε η δεύτερη φάση που 
ήταν η ενίσχυση του σκελετού του σκάφους, 

δηλαδή του frame πάνω στο οποίο πατάει και 
δένει η καρένα και το κατάρτι κάτι το οποίο 
έπρεπε να γίνει μέσα στο σκάφος, όπως αυτό 
ηταν στο καβαλέτο. Εκεί στο σκάφος τα πράγ-
ματα ήταν πραγματικά δύσκολα και όλοι εμείς 
στη VMG είμαστε περήφανοι που τα καταφέ-
ραμε και μάλιστα πήραμε και τα συγχαρητήρια 
του ναυπηγού για την ολοκλήρωση αυτής 
της φάσης. Εγινε με σωστό τρόπο χάρη στην 
εφευρετικότητα και ας μου επιτραπεί ο όρος 
το ελληνικό δαιμόνιο. Μικρός χώρος, συγκε-
κριμένες θερμοκρασίες, σωστή χρήση υλικών 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή με 
τις δυσκολίες του σημείου που δεν σου δίνει 
και πολλές ευκολίες να πατάς ή να μετακί-
νησε, ολοκληρώθηκε η ενίσχυσή του frame 
που ουσιαστικά είναι η σπονδυλική στήλη του 
σκάφους. Τέλος ήρθε η τρίτη φάση, δηλαδή η 
μεταφορά της καρένας από τις εγκαταστάσεις 
μας στο σημείο που ηταν το Blacκ jack και η 
τοποθέτησή της σωστά και με ασφάλεια στη 
θέση της. Είμαστε περήφανοι που το όλο εγ-
χείρημα στέφτηκε με επιτυχία, αφού το σκάφος 
μετά τη βελτίωσή του και με νέο πιστοποιητικό, 
έλαβε μέρος στον αγώνα της Άνδρου, Πανελ-
λήνιο, Ύδρας και Χειμερινού Πρωταθλήματος.

Μάρκο θα θέλαμε να μας έλεγες εσύ τι 
μπορεί να κάνει η εταιρεία σου και γιατί 
πιστεύεις ότι κάποιος πρέπει να μιλήσει 
μαζί σου;

Η VMG μπορεί να αναλάβει τη μελέτη βελτι-
στοποίησης του πιστοποιητικού οπουδήποτε 
ιστιοπλοϊκού σκάφους κάτι που έχει μικρό 
αρχικό κόστος και μετά στη συνέχεια με τον 
ιδιοκτήτη του σκάφους να υλοποιήσουμε μαζί 
τις προτεινόμενες βελτιώσεις βήμα βήμα. Αυτό 
ξέρουμε να το κάνουμε καλά στην εταιρεία και 
προτρέπω όσους το σκέφτονται να μην χάσουν 
ούτε στιγμή να έρθουν σε επαφή μαζί μας.
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Εχουμε δει σε σκάφη 470 αλλά και σε 
420 μάτσες με τα λογότυπά σας. Είναι ένα 
δικό σας προϊόν οι μάτσες αυτές;

Είναι γεγονός ότι έχουμε δημιουργήσει μία σει-
ρά προϊόντων για σκάφη τριγώνου. Οι μάτσες 
για τα σκάφη 470 είναι ένα δυνατό προϊόν 
μας, που δημιουργήθηκε από τις ανάγκες που 
υπήρξαν σε Έλληνες αθλητές . Σιγά σιγά με 
πολλές δοκιμές και κόπο, φτάσαμε η δική μας 
μάτσα να είναι μία από τις καλύτερες στην κα-
τηγορία 470 και πλέον να χρησιμοποιείται από 
τους καλύτερους του κόσμου αναμεσά τους και 
ολυμπιονίκες, που βοήθησαν ουσιαστικά στην 
εξέλιξη και καθιέρωσή της σε παγκόσμιο επί-
πεδο. Το ίδιο προϊόν με τις ίδιες τεχνολογικές 
ιδιαιτερότητες έχουμε δημιουργήσει και για τα 
σκάφη 420 που σιγά σιγά βρίσκει τον δρόμο 
του για τη διεθνή καταξίωση.

Μίλησε μας για το ηλεκτρονικό εντασιόμετρο;

Το εντασιόμετρο ξαρτιών ξεκίνησε, όταν κάποια 
στιγμή σε μία τεχνική συνάντηση καταλάβαμε 
ότι τα μέχρι τότε ανάλογα μηχανικά εντασιό-
μετρα μετρούσαν λανθασμένα και δεν ηταν 

όσο αξιόπιστα θα ηθελαν οι προπονητές και οι 
αθλητές της κατηγορίας 470. Ετσι δειλά δειλά, 
σχεδιάσαμε ένα ψηφιακό εντασιόμετρο που όχι 
απλώς μετράει σωστά αλλά κρατάει τις πληρο-
φορίες αυτές και σε συνάρτηση μ’ ένα ακόμα 
πρόγραμμα επιτρέπει στους αθλητές ή τον 
προπονητή να αναλύουν, μετά τις πληροφορίες 
στον υπολογιστή τους. Μπορώ να πω ότι είμαι 
πολύ περήφανος για το προϊόν αυτό της VMG 
που έχει ήδη μπει στην αγορά των σκαφών τρι-
γώνου που χρειάζονται φυσικά εντασιόμετρο.

Σκοπεύετε αυτό το εντασιόμετρο να το 
αναπτύξετε και για τα σκάφη ανοικτής 
θαλάσσης;

Ναι. Πολύ σωστά σκεφτήκατε και είμαστε ήδη 
στη φάση μελέτης και ανάπτυξης αλλά και τεχνι-
κών δοκιμών ώστε να βγει και ένα αντίστοιχο 
ψηφιακό εντασιόμετρο για τα σκάφη ανοικτής 
θαλάσσης που φυσικά έχουν τα ξάρτια ως 
απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό συγκράτησης και 
τριμαρίσματος του καταρτιού. Το προϊόν θα το 
δοκιμάσουμε πρώτα στην ελληνική αγορά και 
ελπίζουμε να το παρουσιάσουμε μαζί σας στον 

"Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" που απευθύνεται στο ευρύ 
κοινό της Ανοικτής Θάλασσας, μίας και ο ΠΟΙΑΘ, 
διοργανώνει το Ράλλυ Αιγαίου που έχω τρέξει 
πολλές φορές με τον πατέρα μου, αλλά και όπως 
ενημερώθηκα πρόσφατα και το Aegean600.

Μάρκο ως επίλογο της συζήτησης μας θα 
ήθελα να σε ρωτήσω πώς, εσύ από παιδί 
της θάλασσας βρέθηκες να συμμετέχεις 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1998 με 
Snowboard και μάλιστα οι πληροφορίες 
μας να αναφέρουνε ότι και εκεί έκανες τα 
μαγικά σου στον τεχνικό εξοπλισμό;

Γεννήθηκα και λάτρεψα τη θάλασσα χάρις 
στην αγάπη του πατέρα μου του γνωστού στην 
ιστιοπλοϊκή οικογένεια ως "Μπούμπη" Χατζη-
κυριακάκη. Με τον ίδιο τρόπο όμως λάτρεψα 
και το βουνό, αλλά και το άθλημα της χιονο-
δρομίας και συγκεκριμένα του snowboard 
που τελικά με κέρδισε. Είναι γεγονός όπως 
σωστά αναφέρεις ότι το 1998 έλαβα μέρος 
στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της 
Ιαπωνίας στο Nagano με snowboard. Τώρα 
αφού με ρωτάς για τις βελτιώσεις στον τεχνικό 
εξοπλισμό κάτι που λίγοι γνωρίζουν, θα σου 
πω ότι αυτό προέκυψε για πολύ συγκεκριμέ-
νους λόγους. Ηξερα μέσα μου όταν έτρεχα σε 
αγώνες ότι ήταν πολύ δύσκολο έως ακατόρ-
θωτο να κερδίσω αθλητές από χώρες όπου 
το χιόνι ηταν μέρος της καθημερινότητάς τους 
ή της ζωής τους όπως εμάς η θάλασσα. Πώς 
μπορείς να αντιμετωπίσεις έναν Ελβετό ή έναν 
Νορβηγό χιονοδρόμο που κάνει σκι εξω από 
την πόρτα του σπιτιού του και μάλιστα σχεδόν 
10 μήνες τον χρόνο όταν ζεις στην Ελλάδα 
και μάλιστα στο Παλαιό Φάληρο. Σκέφτηκα ότι 
μόνον με βελτίωση του εξοπλισμού μου και της 
τεχνικής μου ίσως ήμουν περισσότερο αντα-
γωνιστικός κάτι το οποίο δούλεψα αρκετά και 
μάλιστα μου χάρισε ιδιαίτερη ευχαρίστηση και 
παγκόσμια κατοχυρωμένες πατέντες, πού δεν 
είναι η στιγμή να αναλύσουμε. Όμως κλείνο-
ντας να αναφέρω ότι η λατρεία της θάλασσας 
παραμένει για μένα η μεγαλύτερη και θέλω να 
τη μεταλαμπαδεύσω και στα παιδιά μου όπως 
έκανε ο πατέρας μου σε εμένα.

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

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

+ GPS
MODEL MT603

Plb/ Personal

125mm

65mm 25mm

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ AIS 

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

• Αυτόματη & χειροκίνητη ενεργοποίηση. 

• Άμεση αποστολή σήματος και λήψη 

   στην Οθόνη AIS ή Πλόττερ του σκάφους.

• Λήψη σήματος και από παραπλέοντα.

• Μεγιστοποίηση και αμεσότητα ΔΙΑΣΩΣΗΣ.

• Ελαφρύ και ευκολοφόρετο.

• Καθαρό και δυνατό σήμα. 

• Ενσωματωμένο GPS.     

 

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

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

Commited to Excellence

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

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

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ
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Διασυλλογικός ΝΑΟΒ

Το Σαββατοκύριακο 23-24 
Νοεμβρίου 2019 διεξήχθη στον 
Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βούλας ο 
διασυλλογικός αγώνας κατηγο-
ρίας σκαφών Laser 4,7 – Radial 
– Standard.

Η συμμετοχή των αθλητών και αθλητριών 
από 18 ομίλους ήταν μεγάλη αριθμώντας 
τα 94 σκάφη συνολικά, στις κατηγορίες 
Ανδρών-Γυναικών και Αγοριών-Κοριτσιών. 
Εκτός από τους γειτονικούς ομίλους του 
Σαρωνικού και των γύρω περιοχών τη διορ-
γάνωση τίμησαν με την παρουσία τους και ο 
Ν.Ο. Άνδρου, ο Ν.Ο. Πάρου, ο Ν.Ο.Αντίπαρου 
και ο Ι.Ο.Χαλκίδας. 

Την πρώτη μέρα του αγώνα δεν είχε καθόλου 
αέρα και δεν πραγματοποιήθηκαν ιστιοδρο-
μίες. Τη δεύτερη μέρα ο καιρός ήταν ιδανικός 
για τους αγώνες κι ο ανατολικός άνεμος που 
φυσούσε στον χώρο που στήθηκε ο στίβος, 
με ένταση στους 8-12 κόμβους, επέτρεψε την 
ομαλή διεξαγωγή συνολικά 3 ιστιοδρομιών.

Η αθλήτρια Ν.Α.Ο.Β Μαρίνα Καγιαλή, με την 
καθοδήγηση του προπονητή του ΝΑΟΒ Γιώρ-
γου Φλωρίδη, διακρίθηκε κερδίζοντας το έπα-

θλο για την 3η θέση στα Laser RDL Γυναικών.

Μετά το τέλος των ιστιοδρομιών, και αφού 
διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Αγώνων ότι 
δεν υπήρχε καμία ένσταση, ο ΝΑΟΒ έκλεισε 
τον αγώνα με την απονομή των επάθλων 
στους νικητές, ανάλογα με την κατηγορία. 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα όλων των 
κατηγοριών έχουν ως εξής:

LASER 4,7

Α Γ Ο Ρ Ι Α

1 ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΝΟΚ)

2 ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 ΝΟΑΜΦΙΘΕΑΣ (ΝΟΑΜ)

3 ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΙΑΣΩΝ  
 ΝΟΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΝΟΒ)

Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι Α

1 ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 
 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΝΟΚ)

2 ΑΡΒΑΝΙΤΙΓΕΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ  
 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΝΟΚ)

3 ΤΣΙΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
 ΝΟΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΝΟΑΣ)

LASER RDL

Α Ν Δ Ρ Ω Ν

1 ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 ΝΟΕΙΡΗΝΗΣ ΦΙΛΙΑΣ (ΝΟΕΦ)

2 ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ ΙΑΣΩΝ  
 ΝΟΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΝΟΚ)

3 ΜΠΟΥΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
 ΣΕΑΝΑΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
 (ΣΕΑΝΑΤΚ)

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ω Ν

1 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ  
 ΝΟΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΝΟΚΒ)

2 ΖΑΜΙΤ ΜΑΡΙΑ ΛΙΛΗ  
 ΝΟΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΝΟΒ)

3 ΚΑΓΙΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ  
 ΝΑΟΒΟΥΛΑΣ (ΝΑΟΒ)

LASER STD

1 ΛΑΓΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 ΝΟΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΝΟΠΦ)

2 ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  
 ΝΟΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΝΟΠΦ)

3 ΤΣΙΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
 ΝΟΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΝΟΑΣ)

Κείμενο και φωτογραφία: ΝΑΟΒαγώνες τριγώνου
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Θεμιστόκλεια 2019
Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Σεληνίων 
(ΝΟΣ) διοργάνωσε το Σάββατο 14 
και την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 
2019 στον όρμο Σεληνίων Σαλα-
μίνας, στα πλαίσια του προγράμμα-
τος αγώνων της Ελληνικής Ιστιο-
πλοϊκής Ομοσπονδίας, τον ετήσιο 
διασυλλογικό αγώνα ιστιοπλοΐ-
ας "ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΑ 2019". 

Οι προγραμματισμένες για το Σάββατο ιστιοδρο-
μίες αναβλήθηκαν λόγω δυσμενών καιρικών 
συνθηκών. Την Κυριακή έγιναν τέσσερις από 
τις συνολικά έξι προγραμματισμένες ιστιοδρο-
μίες του διημέρου και του αγώνα. Συμμετείχαν 
ο ΟΣΦΠ, ΣΕΑΝΑΤΚ, ΝΑΟΑΜΦΙΘΕΑΣ, ΝΟ-ΑΓ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΣΕΑΝΑΔΠ, ΝΟΒΣ, ΝΑΟΠ, ΝΟΣΕ-
ΛΗΝΙΩΝ με πολυπληθείς ομάδες αθλητών. 

Αρμένιζαν με έντονο συναγωνισμό 50 σκάφη 
τύπου OPTIMIST και LASER σε μια όμορφη 
εικόνα στον όρμο Σεληνίων. Οι νίκες και τα με-
τάλλια σχεδόν ισομοιράστηκαν στους μικρούς 
αθλητές όλων των συμμετεχόντων ομίλων. 

Ευχαριστούμε τους φούρνους ΜΕΤΑΛΙΚΗΣ 
που υποστήριξαν τον αγώνα. 

Η κοινοπραξία "ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ"  Ε/Γ – Ο/Γ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ υπήρξε αρωγός των αγώνων και 
εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες του ΝΟΣ. 

Ευχαριστούμε τους αθλητές, προπονητές και 
παράγοντες των ομίλων που μας τίμησαν με 
τη συμμετοχή τους.

Τα αποτελέσματα ανά κατηγορία είναι:

LASER 4,7 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1. Ελέανα Κριμπαλη  ΟΣΦΠ

2. Νόνη Δαγκλή  ΟΣΦΠ

3. Λυδία Βασιλείου ΟΣΦΠ

LASER 4,7 ΑΓΟΡΙΩΝ

1. Σπανός Παναγιώτης  ΝΟΑΜ

2. Ανδρέας Γεωργούλης  ΟΣΦΠ

3. Ηλίας Τσαταλιός  ΟΣΦΠ

OPTIMIST ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1. Μπουγατιωτη Τατιανή   
 ΝΟΑΓΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

2. Χιώτη Ελένη   ΣΕΑΝΑΤΚ

3. Μπαφατακη Ιωάννα  ΣΕΑΝΑΔΠ

OPTIMIST ΑΓΟΡΙΩΝ

1. Θεοδωρακης Νικόλαος ΝΟΑΜ

2. Δεσυπρης Ανδρόνικος  ΝΟΑΜ

3. Ευσταθιαδης Μάριος  ΣΕΑΝΑΤΚ

OPTIMIST ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 11χρ

1. Σουκουλη Ηλέκτρα Μαρ  ΝΟΑΜ

2. Βλαχου Ελένη  ΝΟΣΕΛΗΝΙΩΝ

Κείμενο και φωτογραφία: ΝΟΣ
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Αίαντος 2019

Διοργανώθηκε και φέτος από τον 
Ναυτικό Όμιλο Βουρκαρίου Σα-
λαμίνας (ΝΟΒΣ), στα πλαίσια του 
ετησίου προγράμματος αγώνων 
της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομο-
σπονδίας (ΕΙΟ), ο διασυλλογικός 
ιστιοπλοϊκός αγώνας τριγώνου 
"Αίαντος 2019", το Σαββατο-
κύριακο 21 - 21 Δεκεμβρίου, 
στον ιδανικό ιστιοπλοϊκό στίβο του 
κόλπου της Σαλαμίνας. 

Ο πραγματικά θαυμάσιος ιστιοπλοϊκός στίβος, 
που αναδεικνύεται όλο και περισσότερο με τις 
δράσεις του ΝΟΒΣ με 62 πανιά optimist και 
laser να ζωγραφίζουν τον καμβά του κόλπου 
της Σαλαμίνας με πινελιές ανεπανάληπτες.

Συμμετείχαν οι Ναυτικοί Όμιλοι: Παλαιού 
Φαλήρου, Ολυμπιακός ΣΦΠ, ΣΕΑΝΑΔ Περά-
ματος, Ελευσίνας, Σεληνίων, Λαγονησίου, και 
Καλαμακίου. 

Το Σάββατο δεν έγιναν ιστιοδρομίες, λόγω 
κακών ιστιοπλοϊκών καιρικών συνθηκών. 

Την Κυριακή έγιναν 4 από τις προγραμματι-
σμένες ιστιοδρομίες, μετά το τέλος των οποί-
ων, στον χώρο του ΝΟΒΣ έγινε η απονομή 
επάθλων του αγώνα. Την εκδήλωση τίμησε ο 
δήμαρχος Σαλαμίνος κ. Γεώργιος Παναγό-
πουλος ο αντιδήμαρχος Έργων Σαλαμίνος κ. 
Νικόλαος Κόγιας, πρόεδροι, και πολλοί φίλοι 
από τους συμμετέχοντες Ναυτικούς Ομίλους.

Aποτελέσματα

OPTIMIST ΠΑΙΔΩΝ

1. ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ   
 Ν. Ο. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

2. ΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 Ν. Ο. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

3. ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 Ν. Ο. ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ

OPTIMIST ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ  
 Ν. Ο. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

2. ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ  
 Ν. Ο. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

3. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΕΟΝΟΡΑ  
 Ν. Ο. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

OPTIMIST ΑΓΟΡΙΩΝ

1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 Ν. Ο. ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ

2. ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
 Ν. Ο. ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ

3. ΓΚΡΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 Ν. Ο. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

OPTIMIST ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1. ΦΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  
 Ν. Ο. ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ

2. ΜΠΑΦΑΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ  
 Σ. Ε. Α. Ν. Α. Δ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
 Ν. Ο. ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ

LASER 4,7 ΑΓΟΡΙΩΝ

1. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ  
 Ν. Ο. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

2. ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  
 Ν. Ο. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

3. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 Ν. Ο. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

LASER 4,7 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1. ΚΡΙΜΠΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΕΖΑ  
 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ. Φ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΥΔΙΑ  
 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ. Φ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

3. ΖΟΥΠΑ ΖΩΗ   
 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ. Φ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κείμενο και φωτογραφία: ΝΟΒΣαγώνες τριγώνου
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Κείμενο: ΝΟΠΦ 
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης

Παγκόσμια αποδοχή για το "6o 
Κύπελλο Optimist-Τρόπαιο Νίκου 
Σαρικαβάζη". Μετά από 5 δι-
οργανώσεις που στέφθηκαν με 
απόλυτη επιτυχία σε στεριά και 
θάλασσα, η Διεθνής Ομοσπον-
δία της κλάσης Optimist (IODA), 
πιστοποίησε και συμπεριέλαβε 
στο καλεντάρι του 2020 το "6o 
Κύπελλο Optimist-τρόπαιο Νί-
κου Σαρικαβάζη" που θα φιλοξε-
νηθεί 14-16 Φεβρουαρίου στον 
Φαληρικό Όρμο.

Πρόκειται για αναγνώριση των προσπαθειών 
που καταβάλλουν για τον συγκεκριμένο αγώ-
να από το 2015 οι διοικούντες τον Ναυτικό 

Όμιλο Παλαιού Φαλήρου προκειμένου να 
αναδείξουν τους νέους ολυμπιονίκες στο 
άθλημα της ιστιοπλοΐας. 

«Για τον Ναυτικό Όμιλο Παλαιού Φαλήρου 
η αναγνώριση της διοργάνωσης από τη 
Διεθνή Ομοσπονδία της κλάσης αποτελεί 
δικαίωση των κόπων όλων μας. Από την 
πρώτη μέρα πιστέψαμε σε αυτή τη διοργά-
νωση και ο πρώτος στόχος, που ήταν να 
μπει στο διεθνές καλεντάρι, επετεύχθη» 
σχολίασε ο αντιπρόεδρος του Ναυτικού Ομί-
λου Παλαιού Φαλήρου Τάκης Σαρικαβάζης 
και ολοκλήρωσε: «Εχθρός του καλού είναι 
το καλύτερο, οπότε η δουλειά μας συνεχί-
ζεται με τον πήχη των απαιτήσεων να ανε-
βαίνει. Η διοργάνωση γίνεται θεσμός και 
είμαστε βέβαιοι ότι όσα παιδιά από όλο τον 
κόσμο ηλικίας 7-15 ετών λάβουν μέρος 
στο "6o Κύπελλο Optimist-Τρόπαιο Νίκου 
Σαρικαβάζη" θα πλεύσουν με ασφάλεια 
και θα χαρούν την ιστιοπλοΐα στα φιλόξενα 

νερά του Φαλήρου». 

To "6o Κύπελλο Optimist-Τρόπαιο Νίκου Σαρι-
καβάζη" ήδη ετοιμάζεται για να …πλεύσει στο 
Φάληρο στα μέσα Φεβρουαρίου του 2020. 
Οι διοργανωτές ετοιμάζουν πολλές εκπλήξεις 
στους λιλιπούτειους ιστιοπλόους από όλο τον 
κόσμο με ολυμπιονίκες της ιστιοπλοΐας αλλά 
και γνωστούς πρωταγωνιστές άλλων αθλη-
μάτων να βρίσκονται κοντά τους καθημερινά. 

Τη διοργάνωση αναμένεται να στηρίξουν για 
μια ακόμη χρονιά η Ελληνική Ολυμπιακή Επι-
τροπή, ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών 
και η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. 

Στο παρακάτω LINK θα δείτε την επιβεβαίωση 
της ένταξης της διοργάνωσης στο επίση-
μο καλεντάρι της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Optimist. 

http://www.optiworld.org/default/events/
event/text/6th-optimist-cup-nikos-
sarikavazis/page/0

Διεθνής αναγνώριση για το

"6ο Τρόπαιο Ν. Σαρικαβάζη"
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κωπηλασία

Οι μεταγραφές που πήραν το "πράσινο φως" από την ΕΚΟΦΝΣ

Συνολικά 37 αθλητές κι αθλή-
τριες αλλάζουν φανέλα με τη 
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής 
Μεταγραφών και από το 2020 
θα αγωνίζονται με τα χρώματα 
άλλης ομάδας. 

Συγκεκριμένη Επιτροπή συνεδρίασε στα 
γραφεία της ΕΚΟΦΝΣ και ενέκρινε τις 37 
αυτές μεταγραφές ενώ για όσες απορρί-

φθηκαν θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμε-
νοι από την Ομοσπονδία. 

Ποιο αναλυτικά οι εγκεκριμένες μετα-
γραφές είναι οι εξής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΠΟ ΣΕ 

1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΕΝΟΑ ΝΑΣ

2.  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  ΕΝΟΑ  ΝΑΣ

3.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ  ΚΥΠΡΟΣ  ΟΦΘ

4.  ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΝΟΗ  Ο.Ε 

5.  ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΝΟΙ  ΠΝΟΙ

6.  ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ  ΚΟΕ  Ο.Ε 

7.  ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΟΕΑ-ΝΑΒ  ΕΝΟΑ

8.  ΚΑΛΟΥΙΑΝ ΦΛΟΡΙΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ  ΝΟΙ  ΠΝΟΙ

9.  ΚΑΛΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ  ΙΟΘ  ΝΑΟΚΘ

10.  ΚΕΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  ΝΟΚ  ΝΟΜΑΥΡ.

11.  ΚΛΕΙΤΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ  ΕΝΟΑ  Ο.Ε

12.  ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΝΟΙ  ΠΝΟΙ 

13.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  ΝΑΣ  ΕΝΟΑ

14.  ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  Α.Σ.ΔΗΜΗ  ΝΟΙ

15.  ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  ΝΑΟΚ  ΝΑΣ

16.  ΜΑΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  ΝΠΣ ΠΕΝΘ  ΝΑΟΚΘ

17.  ΜΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  ΕΝΟΑ  ΝΑΣ

18.  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΝΟΘ  ΝΑΟΚΘ

19.  ΜΗΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΝΟΚ  ΝΟΘ 

20.  ΜΥΡΙΝΤΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΝΟΒΑ  ΝΟΙ

21.  ΝΙΚΟΛΑΣΧΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ  ΝΑΟΚ  ΝΠΣ ΠΕΝΘ

22.  ΝΤΑΛΑΜΑΝΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΝΟΙ  ΠΝΟΙ

23.  ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΔΙΩΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ  0.Ε  ΝΑΣ

24.  ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΜΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  Ο.Ε  ΝΑΣ

25.  ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΟΦΘ  ΝΠΣ ΠΕΝΘ

26.  ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΑΣ ΔΗΜ  ΟΕΑ-ΝΑΒ

27.  ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΟΕ  ΝΑΣ 

28.  ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΑΣ ΔΗΜΗ  ΟΕΑ-ΝΑΒ

29.  ΣΙΠΣΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΝΟΚ  Ο.Ε

30.  ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΝΟΒΑ  ΙΟΘ

31.  ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΕΝΟΑ  ΚΟΕ 

32.  ΤΑΣΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ  ΝΟΒΑ  ΑΣ ΔΗΜΗ

33.  ΤΖΙΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  ΝΟΙ  ΠΝΟΙ

34.  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΙΑΝ  ΟΕΑ-ΝΑΒ  ΕΝΟΑ 

35.  ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΝΟΙ  ΠΝΟΙ

36.  ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΝΟΘ  ΝΑΟΚΘ

37.  ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΝΟΙ  ΠΝΟΙ 

Ρεκόρ, συναγωνισμός και θέαμα στον 
4ο Πανελλήνιο Αγώνα κλειστής Κωπηλασίας
στη Σαλαμίνα
Τα τέσσερα νέα πανελλήνια ρεκόρ, η αθρόα συμμε-
τοχή, ο έντονος συναγωνισμός και η μεγάλη προσέ-
λευση του κόσμου που πλημμύρισε κάθε γωνιά του 
κλειστού γυμναστηρίου "Νίκος Γραμματικός" ήταν τα 
κομμάτια του παζλ που συνέθεσαν τον 4ο Πανελλή-
νιο Αγώνα κλειστής Κωπηλασίας που πραγματο-
ποιήθηκε το Σάββατο 21/12 στη Σαλαμίνα.

Για πέντε και πλέον ώρες οι πεντακόσιοι αγωνιζόμενοι όλων των 
ηλικιών από 12 ετών έως και 70 έδωσαν τον καλύτερο εαυτό 
τους, ίδρωσαν τη φανέλα, συναγωνίστηκαν με τον διπλανό τους και 
απόλαυσαν τον καλύτερο ίσως αγώνα κλειστής Κωπηλασίας που 
έγινε ποτέ στην Ελλάδα.

Ασφαλώς ξεχώρισαν τα τέσσερα νέα πανελλήνια ρεκόρ που 
καταρρίφθηκαν στον αγώνα ανεβάζοντας ακόμη ένα επίπεδο τη 
διοργάνωση. Τα πέτυχαν η Δήμητρα Αναστασία Γιαγκίνη του ΝΟΘ 
στα 1000μ. στην κατηγορία 12-18 με 3.54.4 , ο Λεωνίδας Τζου-
μεζης του ΕΝΟΑ στην κατηγορία των αγοριών 17-18 στα 500μ. με 
1.22.9, ο Μπόρις Καταφυγιώτης του ΝΟΘ επίσης στα 2000μ. στην 

κατηγορία 15-16 
με 6.25.00 και η 
Ελένη Χαραλα-
μπίδου-Λέιτον 
του ΝΟΘ στα 
2000μ. της κατη-
γορίας 15-16 με 
7.25.5.

Στο κλειστό της 
Σαλαμίνας βρέ-
θηκαν κι αρκετοί 

παγκόσμιοι πρωταθλητές που λίγες ώρες νωρίτερα είχαν ολοκληρώ-
σει το προπονητικό κοινόβιο στον Σχοινιά όπως η Μαρία Κυρίδου 
που (μαζί με τη Χριστίνα Μπούρμπου) έχει πάρει την πρόκριση για τους 
Ολυμπιακούς του Τόκιο η οποία μάλιστα πήρε τη νίκη στην κατηγορία 
της, οι Χρήστος Στεργιάκας, Γιάννης Καλανδαρίδης, Δημήτρης 
Μπουκουβάλας, Μιχάλης Καλέντζης κι άλλοι.

Σημαντική και η συμβολή του Δήμου Σαλαμίνας στη διοργάνωση με τον 
δήμαρχο Γιώργο Παναγόπουλο να παρακολουθεί από κοντά τους αγώ-
νας και να συγχαίρει όλους τους αγωνιζόμενους δείχνοντας έμπρακτα 
την αγάπη του νησιού για τον αθλητισμό και την Κωπηλασία ειδικότερα.
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Νέο μέλος στην οικογένεια της Κωπηλασίας 

η Παράκτια
Τη θεσμοθέτηση Πανελληνίου Πρωταθλήματος 
Παράκτιας Κωπηλασίας Beach sprint από το 2020 
αποφάσισε ομόφωνα στο τελευταίο ΔΣ που έγινε την 
Παρασκευή 6/12 η Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία. 

Τους πυλώνες δημιουργίας του νέου αθλήματος στην Ελλάδα από 
πλευράς Ομοσπονδίας παρουσίασε αναλυτικά κατά το ΔΣ το μέλος της 
Ομοσπονδίας Θανάσης Μητρούσης που τα τελευταία χρόνια ασχο-
λείται επισταμένως με την Παράκτια Κωπηλασία και από τη θέση που 
κατέχει στις επιτροπές της FISA. 

Η ξεκάθαρη τάση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κωπηλασίας, να 
αναπτύξει το αγώνισμα της Παράκτιας και να το φτάσει ακόμη και 
σε ολυμπιακό επίπεδο τα αμέσως επόμενα χρόνια δεν μπορούσε 
αν αφήσει αμέτοχη της Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία. 

Με δεδομένο ότι ήδη οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων του 2022 στο Ντα-
κάρ θα διεξαχθούν στο συγκεκριμένο αγώνισμα οι εξελίξεις αναμέ-
νονται ραγδαίες και η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να μείνει πίσω. 

Μέσα στο επόμενο διάστημα θα οριστεί η πρώτη Επιτροπή Παράκτιας 
Κωπηλασίας η οποία θα αναλάβει να διοργανώσει το 1ο Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα το οποίο και θα αποτελέσει βασικό κριτήριο για τη 
στελέχωση της εθνικής ομάδας που θα λάβει μέρος στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα του 2020 που θα γίνει τον Οκτώβριο στην Πορτογαλία. 

Υπενθυμίζεται ότι έως τώρα η Παράκτια Κωπηλασία αναπτύσσο-
νταν στην Ελλάδα μόνο σε σωματειακό επίπεδο με την ΕΚΟΦΝΣ να 
εμπλέκεται επίσημα μόνο το 2014 όταν και πραγματοποιήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. 

Λεπτομέρειες για το “νέο μέλος” της ΕΚΟΦΝΣ θα ανακοινωθούν το 
επόμενο διάστημα μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας 
όπου θα αναρτηθούν και όλες οι πληροφορίες σχετικά με το Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα και τις εθνικές ομάδες.
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Ταξίδι στον Παράδεισο: Bora 
Bora - Palmerston - 670 ν.μ.

Σάββατο 20/7/2019
17°19 S 161° 26 W

Βρισκόμαστε στην πέμπτη ημέρα του διάπλου 
των 670 ναυτικών μιλίων και απέχουμε 200 
νμ από τον προορισμό μας, δηλαδή κανονικά 
φτάνουμε αύριο. Όμως, ένα χαμηλό βαρο-
μετρικό σύστημα με δυνατό δυτικό άνεμο 
πλησιάζει στην περιοχή, πράγμα που σημαίνει 
ότι για τις επόμενες 2-3-ημέρες το εκτεθειμέ-
νο στα δυτικά αγκυροβόλιο του Palmerston 
θα είναι επικίνδυνο. Οι εναλλακτικές μας είναι 

δύο, ή να παρακάμψουμε το νησί εντελώς 
και να κινηθούμε βορειοδυτικά προς το Niue 
ή να κάνουμε έναν κύκλο, περιμένοντας να 
περάσει η κακοκαιρία. Κι εμείς, διαλέγουμε 
την δεύτερη.

01.00 Ξυπνάω για βάρδια μετά από 3ωρο 
ύπνο, βγαίνω από το ζεστό sleeping bag στην 
δροσερή νύχτα. To Φιλιζάκι πλέει αργά με τη 
μηχανή, ξυλάρμενο σε έναν ωκεανό ήσυχο 
σαν λάδι. Το φεγγάρι λάμπει και ο ουρανός 
είναι ασυννέφιαστος.

05.00 Από τα νότια έρχεται βαριά συννεφιά 
και μέσα σε μια ώρα τα άστρα έχουν χαθεί. 
Αναλαμβάνει ο Γιώργος και πάω για ύπνο 
στην καμπίνα. Βρέχει.

09.30 Πλέουμε με τη μηχανή στις 255° 
πορεία, τα πανιά μαζεμένα και άνεμο ΝΑ 

3kts. Το φτερό του ανεμοτίμονου λείπει, ο 
καπετάνιος έδωσε το πηδάλιο στον Otto, τον 
αυτόματο πιλότο. Το βουβό ωκεάνιο σουέλ 
μας λικνίζει απαλά και ο Γιώργος κοιμάται 
στην καμπίνα.

Ο ήλιος λάμπει σχηματίζοντας ένα ουράνιο 
τόξο στον συννεφιασμένο ορίζοντα στα νότια. 
Ένα θαλασσοπούλι πετά ξυστά πάνω απ́  
το νερό ψάχνοντας τροφή. Χελιδονόψαρα 
ξεπετάγονται από τη θάλασσα, προσπαθώ-
ντας με την πτήση τους να αποφύγουν το ψάρι 
που τα κυνηγά. Διαβάζω υπέροχα πράγματα 
για τα νησιά Cook στο βιβλίο μας The Pacific 
Crossing Guide. Τα νησιά είναι προτεκτοράτο 
της Νέας Ζηλανδίας και οι κάτοικοί τους είναι 
Πολυνήσιοι. Λυπάμαι που δεν θα μπορέσου-
με να τα δούμε όλα. 

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 Filizi. Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι από το ταξίδι προς το Palmerston και την παραμονή εκεί.  
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 Filizi 
και μας στέλνουν το Ημερολόγιο Καταστρώματος.

ταξιδιωτικό

Το άρθρο συνεχίζεται από το προηγούμενο τεύχος
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11.00 Πήραμε με δορυφορικό email απά-
ντηση από τον Νεοζηλανδό γκουρού της 
μετεωρολογίας Bob Mc Davitt. Η συμβουλή 
του είναι να περιμένουμε μένοντας βόρεια, 
ώσπου να φύγει το σύστημα απ’ την περιοχή. 
Ο Γιώργος γράφει email ζητώντας πληρο-
φορίες και στον Will Rowe, μια επαφή που 
βρήκαμε στο Palmerston. Φυσά μια ανάσα 
ανέμου. Mαζεύουμε το whisker και ανοίγουμε 
τη μαΐστρα όλη.

13.00 Ταξιδεύουμε αργά, το κύμα έχει χαθεί. 
Σπάνια ο Ειρηνικός είναι τόσο γαλήνιος. 

17.00 «Kia Orana George and Karina!», απα-
ντά ο Will Rowe από το Palmerston: «μείνετε 
βόρεια κι ελάτε μόλις περάσει το χαμηλό. Αλλά 
να έρθετε, μην φύγετε!». Θα κάνουμε ότι μπο-
ρούμε για να έρθουμε, του απαντάμε.  
Ο Γιώργος σχεδιάζει πάνω στον χάρτη το plan 
B’, μια περίπου κυκλική πορεία, διαδοχικά 
ΒΔ – Δ – ΝΔ –Ν- NA-Α. Υπολογίζουμε να φτά-
σουμε στο Palmerston Τρίτη πρωί, δηλαδή 
δυο μέρες αργότερα.

«Το σημαντικό είναι ότι δεν βιαζόμαστε. Μόνο 
έτσι αξίζει το ταξίδι με πανιά», λέει με πρόσω-
πό που λάμπει.

Ακόμα καλύτερα! Κάθε μέρα που περνά νιώ-
θω πιο χαρούμενη, γεμάτη απ́  την αρμονία 
του ωκεανού και το ταξίδι γίνεται σημαντικό-
τερο από τον προορισμό.

«Από τις 4πμ της Κυριακής περιμένουμε 
βροχές…»

Έχουμε ήδη αλλάξει πορεία, έχουμε ανοίξει 
πανιά και πλέουμε βορειοδυτικά στις 300° 
αφού ο άνεμος έχει γυρίσει βόρειος, από τις 
80°-90°. Μακριά στον ορίζοντα μπροστά απ’ 
την πλώρη εμφανίζεται ένα φορτηγό πλοίο, το 
πρώτο που συναντάμε στις 5 ημέρες.

19.00 Ο ήλιος δύει και ο καπετάνιος μου 
ξαπλώνει. Εκτελώ τη standard procedure 
«νυχτερινής βάρδιας»: ο αδιάβροχος φακός 
στο τραπέζι του cockpit, ο ιμάντας ασφαλείας 
περασμένος στον επίτονο, σκούφος, φωτάκι 
κεφαλής, γιλέκο, σωσίβιο και γάντια. Μετά 
από λίγο πέφτει το σκοτάδι. Το φτερό του 
ανεμοτίμονου χορεύει ξανά σαν σκιά μπροστά 
από το φόντο των αστεριών, ακολουθώντας 
τον άνεμο, παίζοντας με το κύμα. Στην πυξίδα 
ακόμα 300° και ο άνεμος ζεστός, έρχεται από 
τον Ισημερινό. Το βυθόμετρο παίζει: 6 μέτρα, 
5 μέτρα, 10 μέτρα, κάτι ακολουθεί την καρένα 
μας. Κάνω βάρδια ως τις 21.00, παίζοντας 
κιθάρα, το καλύτερο νανούρισμα για τον 
καπετάνιο μου. Σκέφτομαι τους κατοίκους του 
Palmerston. Τί άνθρωποι να είναι; Πώς χτυπά 
η καρδιά κάποιου που μεγαλώνει σε ένα τόσο 
όμορφο και τόσο απομακρυσμένο νησάκι, στη 
μέση του ωκεανού; Το παντοτινό καλοκαίρι, τα 
χρώματα του ουρανού, τα κοράλια, τα ψάρια 
και τα διαυγή νερά του lagoon περνάνε άραγε 
στο DNA των ανθρώπων, άραγε γίνεται με-
τάλλαξη λόγω ευτυχίας και γαλήνης;

21.45 (Σημείωση του καπετάνιου) Ο άνεμος 
γύρισε βορειοανατολικός. Ο Will από το 
Palmerston μας απάντησε και επιβεβαιώνει 
την τακτική. Ασυννέφιαστη η νύχτα απόψε. Το 
φεγγάρι δεν έχει φανεί μα η γραμμή του ορί-
ζοντα διακρίνεται καθαρά κάτω από το φως 
των άστρων και του γαλαξία. Ξαφνικά, ένα 
απόκοσμο κόκκινο φως έρχεται απ’ τα ανα-
τολικά και όλο και μεγαλώνει και απλώνεται 
παντού ακόμα και στη δύση, θέαμα μοναδικό. 
Δεκαπέντε λεπτά περνούν και ένα κατακόκκι-
νο φεγγάρι ανατέλλει μέσα από τον ωκεανό. 
Παρακολουθώ συνεπαρμένος. Πόσο κρίμα 
που η Καρίνα δεν το είδε. Αλλά δεν θέλω να 
την ξυπνήσω…

Κυριακή 21/7

08.00 Άνεμος 12-14 kts και πορεία στις 
290°. Ο Γιώργος κάνει τον γύρο του σκά-
φους ελέγχοντας το rigging. Μετά, κάνουμε 
δοκιμές, στήνουμε τα πανιά για αντιμονή και 
το σκάφος σταματά. Ασκήσεις στον ωκεανό. 
Είμαι άυπνη.

11.00 Το απόκοσμο βουητό ακούγεται ξανά 
– ο άξονας τρίζει - εφιάλτης! Ο καπετάνιος 
μου ανοίγει τη θυρίδα. Πιάνει από εδώ, 
φωτίζει από εκεί μελετώντας τον άξονα που 
γυρνά, βάζει γράσο με σύριγγα στον στυπιο-
θλίπτη και το βουητό σταματά. Η καρδιά μου 
γυρνά στη θέση της.

15.00 16°03 S 163°20 W  
Άνεμος βόρειος 25 kts, πλεύση πλαγιοδρο-
μία με τζένοα στην 3ημούδα, μαΐστρα στη 
2η, ταχύτητα SOG 4 kts και πορεία ΒΔ στον 
κύκλο αποφυγής του χαμηλού βαρομετρικού. 
Τα κύματα είναι μεγάλα και το κούνημα άγριο. 
Το κόκπιτ ψήνεται από τον ήλιο και βρέχεται 
από το σπρέυ. Κατεβαίνω στην καμπίνα και 
ξαπλώνω στο κρεββάτι όπου κοπανιέμαι σαν 
να καβάλησα αφηνιασμένο ταύρο σε ροντέο 
ταινίας γουέστερν. 

23.00 Βάρδια με κιθάρα και φεγγάρι κόκκινο 
που ανέτειλει. Ευλογία! Το Φιλιζάκι πλέει 
κάτω από τα άστρα στην ασημένια θάλασσα 
με τα ξάρτια του να τραγουδούν και τη πλώρη 
του να γουργουρίζει. Περιμένουμε δυνατή 
βροχή, μα ο ουρανός είναι ακόμα καθαρός. 
Επιτέλους ο "Κεμάλ" είναι ΟΚ (κάτι δικά μου…)

Δευτέρα 22/7  
Και η βροχή δεν ήρθε.

06.00 Ακόμη ένα στίγμα GPS στην πο-
ρεία, που το σχήμα της αρχίζει να μοιάζει με 
κοχλία. Πλέουμε στις 210° όρτσα με πανιά 
μουδαρισμένα. Ο ουρανός έχει ξανοίξει λίγο. 
Ψιχαλίζει για λίγο. Απέχουμε 80 ΝΜ.

11.00 Ο άνεμος έπεσε και γύρισε νοτιοδυτι-
κός. Ξεμουδάρουμε και βάζουμε πορεία COG 
στις 125°, πάνω στο νησί. Θα πρέπει να πλεύ-
σουμε με τέτοια ταχύτητα ώστε να φτάσουμε 

στο νησί το πρωί με καλό φως.

17.00 Επικοινωνούμε με τον administrator 
του νησιού και του δίνουμε ETA στις 7 πμ. 
Απαντά πως θα έρθει κάποιος να μας οδηγή-
σει σε ρεμέτζο! 

21.00 Μένουν ακόμη 40 ΝΜ, είμαστε πολύ 
κοντά. Μαζεύουμε την genoa για να επιβρα-
δύνουμε. Τι βραδιά απόψε! Φυσά ελάχιστα, 
πλέουμε με 2,5 kts πάνω σε βουβό ωκεάνειο 
σουελ. Τα άστρα λάμπουν και ο ουρανός είναι 
τόσο καθαρός που μοιάζει κρυστάλλινος. 
Αστράφτει ξανά και ξανά στα νοτιοδυτικά. 
Παράξενο θέαμα, πολύ παράξενο.

Palmerston, Cook Islands,  
South Pacific Ocean 
18°01’ S 163°12’ W 

Τρίτη 23/7/2019  
Αφιξη στο νησί - Οι κάτοικοι και η φιλοξενία

06.30 Βρισκόμαστε 10 νμ από το νησί και 
πρέπει να ειδοποιήσουμε για την άφιξή μας.

– «Palmerston, Palmerston, this is sail yacht 
Filizi, over», λέω στο μικρόφωνο του VHF. Η 
φωνή ακούγεται με παράσιτα και η έντονα 
βρετανική προφορά μας ξαφνιάζει.

- «Welcome Filizi. We will meet you on the 
north of the main island». Είναι ωραίο που 
ακούμε αγγλικά μετά από τόσα χρόνια στη 
Γαλλική Πολυνησία.

08.00 Μετά από επτά μερόνυχτα και 
ταξίδι 840 ναυτικών μιλίων φτάσαμε στο 
Palmerston. Είμαστε στη μέση του Ειρηνικού 
Ωκεανού κι απέχουμε 5.000 ΝΜ από την 
ακτή της Νότιας Αμερικής και 2.700 ΝΜ από 
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την ανατολική ακτή της Αυστραλίας. Φοβερό! 
Το Palmerston είναι μια μικροσκοπική ατόλη, 
ένα κοραλλιογενές νησί σε σχήμα δακτυλίου. 
Το παράξενο εδώ είναι ότι όλοι οι κάτοικοι 
έχουν το ίδιο επίθετο αφού είναι απόγονοι 
ενός άνδρα, του William Marsters!

Κατευθυνόμαστε προς τα ρεμέτζα αγκυροβο-
λίας. Δυστυχώς, το σουέλ του δυτικού ανέμου 
είναι ακόμα πολύ μεγάλο. Πέρα στην ακτή, 
μια βάρκα ξεκινά και κατευθύνεται προς εμάς. 
Προσπαθώ μάταια να διακρίνω το πέρασμα 
στον ύφαλο που περικλύει το νησί, μα από 
πού θα βγει; Η βάρκα επιταχύνει, πλανάρει και 
περνώντας πάνω από αφρισμένα κύματα και 
βράχια βγαίνει στον ωκεανό κι έρχεται κοντά 
μας. Δυο νέοι Πολυνήσιοι μας χαιρετούν

- «Kia orana! Welcome to Palmerston. I am 
Andrew», λέει αυτός που έχει το τιμόνι. 

- «Kia orana! I am John», λέει ο δεύτερος. 

- «Ήρθαμε να σας βοηθήσουμε να δέσετε», 
λέει ο Andrew και δύσκολα ξεχωρίζω τις 
λέξεις πάνω από τον ήχο της θάλασσας, γιατί 
κρατά τη βάρκα αρκετά μακριά από εμάς που 
κουνιόμαστε σαν εκκρεμές πάνω στο κύμα. 
Ο νέος μας δείχνει ένα από τα ρεμέτζα, που 
όλα απέχουν τριάντα μέτρα περίπου από τον 
ύφαλο φράγμα (barrier reef) της ατόλης. 
Κοιτάζουμε αγχωμένοι τα κύματα που σπά-
ζουν στα βράχια - το αγκυροβόλιο φαίνεται 
επικίνδυνο και άβολο. 

Σε λίγο ακούγεται μια φωνή στo VHF: είναι ο 
Arthur, ο διοικητής του νησιού - με τον οποίο 
είχαμε επικοινωνήσει με email. Ο Arthur μας 
δίνει σαφείς οδηγίες:

- «Να πιάσετε το πιο βορινό ρεμέτζο και, για 

πρόσθετη ασφάλεια, να ρίξετε και άγκυρα, με 
την καδένα να κρέμεται τόσο όσο που να μην 
ακουμπά τα κοράλια κάτω. Έτσι, αν τύχει και 
κοπεί το ρεμέτζο, συμβαίνει καμιά φορά, η 
άγκυρα θα σκαλώσει κάτω στο κοράλλι και δεν 
θα πέσετε στα βράχια». 

Ωραία! Τώρα ηρεμήσαμε… 

Ο Γιώργος μανουβράρει το σκάφος κι εγώ 
πάω στην πλώρη, περπατώντας σαν τον Jack 
Sparrow με τον γάντζο στο ένα χέρι και με το 
άλλο να πιάνομαι απ’ όπου μπορώ, για να μην 
πέσω απ’ το κούνημα. Πιάνω τη σημαδούρα 
και δένω τις δυο πρυμάτσες. Τα βράχια είναι 
πολύ κοντά. Το βυθόμετρο δείχνει 10 μ. Λίγα 
μέτρα πιο πέρα το βάθος είναι 1.200 μ.

Οι νέοι με τη βάρκα φεύγουν κι εμείς οργα-
νωνόμαστε για να ελέγξουμε την κατάσταση 
του ρεμέτζου μας. Το νερό έχει εκπληκτική 
διαύγεια - τριάντα μέτρα! - και ένα σπάνιο 
μπλε χρώμα. Ο βυθός είναι ένα πλάτωμα από 
κοράλλια με μικρή κατηφορική κλίση που 
στην άκρη του κόβεται απότομα σαν γιγάντιο 
σκαλοπάτι που οδηγεί στη σκοτεινή άβυσ-
σο. Ένας τρίκιλος ροφός και ένα πεντόκιλο 
napoleon fish κολυμπούν σε μικρή απόσταση, 
παρατηρώντας μας άφοβα. Παίρνω βαθιά 
ανάσα, κάνω βουτιά και ακολουθώ τη χοντρή 
καδένα ως τον βυθό όπου είναι δεμένη 
γύρω σε ένα μεγάλο "coral head", ένα βράχο 
τεράστιο. Η καδένα είναι χοντρή και σε καλή 
κατάσταση εκτός από ένα σημείο, δυο - τρία 
μέτρα πάνω από τον βράχο, όπου οι κρίκοι 
έχουν λεπτύνει πολύ. Βγαίνω στην επιφάνεια 

- «Αν έρθει καιρός η καδένα μπορεί να σπάσει. 
Δεν μπορούμε να βασιστούμε». 

09.00 - «Filizi Filizi, this is Alfa - Golf», 
ακούγεται μια ανδρική φωνή στο κανάλι 16 
του VHF. Μας ζητά να πάμε στο κανάλι 14 
για να μιλήσουμε …prive. Ο άνδρας, είναι ο 
Bob, ο οικοδεσπότης μας και ρωτά τί ώρα 
θέλουμε να φέρει τις Αρχές για το Clearance. 
Ο Γιώργος απαντά σαν Γιώργος: το νωρίτερο, 
το καλύτερο!

09.30 Η βάρκα πλησιάζει, ο Bob, μεγαλό-
σωμος γύρω στα 50 μας φέρνει μια κοπέλα 
και έναν ασπρομάλλη λευκό άνδρα. Το Filizi 
κουνιέται τρομερά. Τους ζητάμε να έρθουν 
από την πρύμνη μα εκείνοι επιμένουν να 
ανέβουν από το πλάι. Τρέχω κάτω, φέρνω 
μπαλόνια και δένουμε τη βάρκα όπως ζητούν. 
Η κατάσταση είναι τρομακτική. Τα σχοινιά τε-
ντώνουν με το ανεβοκατέβασμα του κύματος, 
η βάρκα χτυπιέται έτοιμη να ανοίξει τρύπα 
στο Filizi με τη μεταλλική της πλώρη και εγώ 
κρατάω τα μπαλόνια ιδρωμένη από αγωνία. Η 
λεπτεπίλεπτη κοπέλα παλεύει να ανέβει και ο 
Γιώργος την αρπάζει, στον αέρα σχεδόν και τη 
φέρνει επάνω. Εκείνη σωριάζεται στο κόκπιτ, 
σοκαρισμένη. 

- «Πρέπει να έρθετε από την πρύμνη!» λέω 
και λύνω τα σχοινιά. Ο Bob φέρνει τη βάρκα 

πίσω και ο δεύτερος άνδρας πηδά εύκολα 
στην πλατφόρμα. Οι επισκέπτες μας συ-
στήνονται, ο λευκός είναι ο Arthur Nealey, 
διοικητής του νησιού και η μικροσκοπική 
πολύ σκουρόχρωμη κοπέλα είναι η Melvil, 
νοσοκόμα του νησιού, με καταγωγή από 
την Papua New Guinea. Ο Arthur ελέγχει τα 
έγγραφα και μας δίνει άδεια παραμονής για 
μια εβδομάδα. Η Melvil ψεκάζει το εσωτερικό 
του σκάφους και σφραγίζει το πιστοποιητικό 
υγείας και biosecurity και όπως φαίνεται έχει 
ζαλιστεί πολύ από το κούνημα. Ο συνήθης 
άνεμος εδώ είναι Α-ΝΑ οπότε η θάλασσα στο 
αγκυροβόλιο είναι ήσυχη. Σήμερα, είναι όλα 
απόλυτα αντίθετα, το βαρομετρικό χαμηλό 
που περνά από την περιοχή τις τελευταίες 
τρεις μέρες, έχει κάνει τον άνεμο δυτικό και 
τον ωκεανό σαλάτα! Ο Bob μας φωνάζει από 
τη βάρκα: 

- «Whales to the right - Φάλαινες δεξιά!». 
Γυρνάμε όλοι το βλέμμα. 

Δυο γιγάντια πλάσματα στέκονται σχεδόν 
ακίνητα λίγα μέτρα μακριά, ξεφυσούν πίδακες 
νερού και βυθίζονται. 

- «Είναι μεγάπτερες», λέει ο Arthur. «Έρχονται 
κάθε χρόνο τέτοια εποχή για να γεννήσουν. 
Μετά από μερικούς μήνες, μόλις μεγαλώσουν 
τα μικρά τους, ξαναφεύγουν για την Ανταρκτι-
κή». Απίστευτο θέαμα….

10.00 Μπαίνουμε όλοι στην αλουμινένια, τα-
χύπλοη βάρκα κι ο Bob μας βάζει να καθίσου-
με σε συγκεκριμένα σημεία, για να μοιραστεί 
σωστά το βάρος. Ξεκινάμε και μόλις πλησι-
άζουμε τον ύφαλο, ανοίγει το γκάζι τέρμα. 
Λίγα μέτρα πιο μπροστά το κύμα σπάζει πάνω 
στα βράχια. Κρατάω την αναπνοή μου. Ο Bob 
παίρνει μια στροφή, η βάρκα πλανάρει πάνω 
στα κύματα που σπάζουν, περνώντας ξυστά 
από βράχια και κοράλια, μέσα από ένα πέρα-
σμα που δεν διακρίνεται! 
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Μέσα σε μια στιγμή- εικόνα μαγική - μεταφε-
ρόμαστε απ’τον ανταριασμένο ωκεανό σ’ ένα 
γαλήνιο lagoon, λίμνη, με σμαραγδένια νερά! 
Ανασαίνω ξανά. Φτάνουμε σε μια παραλία με 
λευκή ψιλή άμμο, σπαρμένη με κοχύλια και 
κομμάτια από κοράλλια. Σε λίγο βρισκόμαστε 
κάτω από τη δροσερή σκιά των φοινικόδε-
ντρων. Ο Arthur μας συνοδεύει και μας ξεναγεί

- «Στο νησί ζούμε περίπου 30 άνθρωποι. Εδώ 
είναι ο μοναδικός οικισμός και αυτός ο κεντρι-
κός δρόμος», λέει. 

- «Εκεί είναι η εκκλησία μας, δίπλα ο συλλέ-
κτης βρόχινου νερού (water catchment) που 
μας εξασφαλίζει νερό όλο τον χρόνο - μας το 
προσέφερε η Νέα Ζηλανδία. Το παμπάλαιο 
ξύλινο σπίτι με τη λαμαρινένια σκεπή “the tin 
house”, είναι το σπίτι του προγόνου όλων μας, 
του William Marsters, και είναι τόσο γερό που 
στέκει όρθιο 150 χρόνια, παρά τους τόσους 
κυκλώνες γιατί το έχτισε με ξύλα που μάζεψε 
από ένα ναυάγιο στο North Island, γερή ξυλεία 
για ορυχεία! Το νησί μας είναι χωρισμένο σε 
τρία μέρη, για καθεμιά από τις τρεις οικογέ-
νειες των απόγονων των τριών γυναικών του 
William Marsters. 

Στην ακτή, εδώ, ζει ο Bob που γνωρίσατε, η 
οικογένεια Matavia. Στο κέντρο, ανάμεσα στην 
εκκλησία και το Tin House ζούμε εμείς, η οικο-
γένεια Akakaingaro και στην ανατολική πλευρά, 
η οικογένεια Tepou. Στους σύγχρονους φαίνεται 
παράξενο που ο Marsters είχε πολλές γυναίκες 
μα στα Cooks της εποχής πριν από τους ιερα-
πόστολους, ήταν απόλυτα φυσικό. Αρκούσε 
να μπορεί ο άνδρας να φροντίζει τις γυναίκες 
του και τα παιδιά που έκανε μαζί τους. Στην 
οικογένειά μου, για παράδειγμα, ο παππούς 
του παππού μου που ζούσε στο νησί Manihiki 

στα βόρεια Cooks είχε δύο γυναίκες. Όταν ο 
Χριστιανισμός έφτασε στο Manihiki, οι αρχηγοί 
συμφώνησαν να τηρήσουν τη μονογαμία. Αυτή 
ήταν μια τρομακτική αλλαγή για την τοπική 
κοινωνία και συνέβη κυριολεκτικά μέσα σε μια 
νύχτα. Λοιπόν, ο παππούς του παππού μου 
διάλεξε τη μια από τις γυναίκες του, μοίρασε τη 
γη του στα δύο και έδωσε τα μισά στην άλλη 
γυναίκα και τα παιδιά που είχαν μαζί».

- «Ο Marsters ήρθε στο Palmerston το 1863 μαζί 
με αυτές τις τρεις γυναίκες, όλες από το Penrhyn 
των βόρειων Cooks. Από όσα γνωρίζουμε, έκανε 
παιδιά και με άλλες γυναίκες στα Cooks αλλά και 
πιο πριν, στην Αγγλία. Πιστεύω οτι έφυγε από 
εκεί κυνηγημένος, και για αυτό άλλαξε το όνομά 
του από Richard Masters σε William Marsters. 
Ελάτε, εδώ είναι το σπίτι του Bob».

Μπροστά μας μια ξύλινη πέργκολα, από κάτω 
ένα μακρύ τραπέζι σκεπασμένο με παλιό, πλα-
στικό τραπεζομάντηλο και γύρω καρέκλες και 
λίγα μέτρα πιο μακριά βρίσκεται το σπίτι. Όλα 
είναι κατασκευασμένα με παράταιρα υλικά.

- «Σας παραδίδω στον οικοδεσπότη σας. Αυτή 
τη στιγμή είσαστε οι μοναδικοί επισκέπτες μας, 
το νησί είναι όλο δικό σας!» συμπληρώνει 
γελώντας. 

Ο Bob μας προσκαλεί να καθίσουμε και η 
May, η δεκαεπτάχρονη κόρη του, μας προσφέ-
ρει δροσερές καρύδες και καφέ. Του ζητάμε 
να δούμε το νησί κι εκείνος λέει στη μικρή 
του κόρη, την οκτάχρονη Madeenia και στον 
εγγονό του τον επτάχρονο Henry (!), να μας 
συνοδέψουν. Η Μαντίνια είναι απολαυστική 
παρέα. Όσο περπατάμε μου τραγουδάει ένα 
όμορφο τραγούδι, "Shining over Palmerston”.

Τα παιδιά μας δείχνουν το κοιμητήριο της 
οικογένειας και το σχολείο, που τώρα είναι 
κλειστό για διακοπές.

- «Πόσα παιδιά είσαστε στο σχολείο;», ρωτά ο 
Γιώργος .

- «Είμαστε 10 όλοι μαζί». 

- «Μπορείτε να μετρήσετε ως το 10 στη γλώσ-
σα maori;» ρωτάω. 

- «Ναι! Τάι, ρούα, τόρου, α, ρίμα, όνο, ίτου, βάρου, 
έβα, ταϊνγκάρου», μετρούν μαζί τραγουδιστά.

Ο Χένρυ φέρνει μια μπάλα και παίζουμε 
“piggy in the middle", παιχνίδι που μοιάζει με 
τα δικά μας "μήλα". Ο Γιώργος κάνει αστεία 
και τα πιτσιρίκια ξεκαρδίζονται στα γέλια. 
Ευτυχώς το παιχνίδι δεν κρατά πολύ, είμαι άυ-
πνη και κουρασμένη. Όσο προχωράμε προς 
το «Ναυάγιο» και τα μικρά παίζουν συνέχεια, 
ισορροπώντας πάνω σε πεσμένους κορμούς, 
σκαρφαλώνοντας στα δέντρα για να κόψουν 
φρούτα, ή κλωτσώντας καρύδες. Παρατηρώ 
τα γελαστά, χαρούμενα πλάσματα με τα παλιά 
ρούχα, που τρέχουν ξυπόλυτα εδώ και εκεί. 
Τα παιδιά που δεν έχουν τίποτα και έχουν τα 
πάντα. Η χαρά τους είναι μεταδοτική! Βγάζου-
με τα παπούτσια μας και η απαλή άμμος μας 
χαϊδεύει τις πατούσες. 

Σε λίγο φτάνουμε σε ένα ξέφωτο και στο 
βάθος φαίνεται ένα σπίτι.

- «Αυτό είναι το σπίτι του Edward», εξηγεί η 
Madeenia. 

Στο σπίτι, συναντάμε τον Edward, την Melvil 
τη νοσοκόμα, τον Will με τον οποίο είχαμε 
επικοινωνήσει με email και κάποιους άλλους. 
Ο Γουίλ έχει έρθει από τη Νέα Ζηλανδία και 
ζει στο Palmerston 7 ολόκληρα χρόνια. Αυτός 
είναι ο δάσκαλος του νησιού και η γυναίκα του 
είναι η νηπιαγωγός. Μας εξηγεί οτι στο νησί 
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έχουν δημοτικό σχολείο και γυμνάσιο και οτι 
για ανώτερες σπουδές τα παιδιά φεύγουν στη 
Rarotonga. Πάντως, εδώ και ένα χρόνο, έχουν 
ξεκινήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών 
εξ αποστάσεως μέσω του Πανεπιστημίου 
South Pacific. Υπάρχει ήδη ένας φοιτητής στο 
νησί και ο Γουιλ τον βοηθά στις σπουδές του.

Προχωράμε, διασχίζουμε ένα μικρό μονοπάτι, 
κάτω από τη σκιά πυκνών φοινικόδεντρων 
ώσπου ξαφνικά βγαίνουμε στην παραλία 
και στο εκτυφλωτικό φώς του ήλιου. Κάτω 
από τον ουρανό που έχει πάρει βαθύ μπλέ, 
σχεδόν μώβ χρώμα, απλώνεται το απέραντο 
lagoon, η λιμνοθάλασσα της ατόλης (4 νμ x 
5,3 νμ, δηλαδή 7,5χλμ x 9,8 χλμ!). 

Στο βάθος απέναντι φαίνονται τα κατάφυ-
τα νησάκια της ατόλης. Τα χρώματα είναι 
συγκλονιστικά. Αμμουδιά με απαλή λευκή 
άμμο, σπαρμένη με κοχύλια και κομμάτια από 
κοράλι, στεφανώνει την ακτή. Παραδείσια 
λευκά πουλιά πετούν σύριζα πάνω απ’ το 
νερό. Το τυρκουάζ της θάλασσας αντανακλά-
ται τα φτερά τους και αυτά παίρνουν το χρώμα 
του σμαραγδιού. Παράδεισος!

- «Εδώ είναι το ναυάγιο!», λέει με στόμφο ο 
μικρός Henry, δείχνοντας το αναποδογυρι-
σμένο κουφάρι ενός ιστιοπλοϊκού κάτω απ’ τα 

δένδρα. Πάνω στην πρύμνη φαίνεται καθαρά 
το όνομά του: "Ri Ri, Philadelphia". Πόσο φρι-
κτή, λυπηρή εικόνα, ένα σκάφος που κάποτε 
ταξίδευε τον ωκεανό να βρίσκεται τσακισμένο 
κουφάρι σε αυτήν τη μικρή ατόλη. Ελπίζω οι 
επιβάτες του να γλύτωσαν. Θα το ψάξουμε 
στη Wikipedia.

12.00 Επιστρέφουμε στο σπίτι από την παρα-
λία, πόσο μικρό είναι το νησί! Ο Bob, η γυναίκα 
του η Tupou (Τουπόου) και η μεγάλη κόρη May, 
στρώνουν το τραπέζι. Ξαφνιάζομαι με το πόσο 
ολοκάθαρα και προσεγμένα είναι όλα. 

Το φαγητό είναι πεντανόστιμο: κατσίκι και 
πατάτες με κάρι, κιτρινόπτερος τόννος, μαγει-
ρεμένος με τρόπο που δεν έχουμε ξαναδοκι-
μάσει, ρύζι, τηγανίτες και παγωμένες καρύδες 
για αναψυκτικό. H Tupou, η May και o Andrew 
κάθονται να φάνε σ’ ένα άλλο τραπέζι παρα-
δίπλα, κάτω από ένα δέντρο ενώ ο Bob και τα 
δυο μικρά κάθονται μαζί μας. 

- «Σπάνια τρώμε μαζί με τους φιλοξενούμε-
νους, σήμερα κάνω εξαίρεση», εξηγεί ο Bob 
καθώς βάζει φαγητό στο πιάτο του Henry. 

- «Σας ευχαριστούμε πολύ! Συγχαρητήρια στη 
μαγείρισσα!». Η Τουπόου χαμογελά με κάποια 
συστολή. 

- «Όσες μέρες μείνετε στο Palmerston, θα 
είσαστε φιλοξενούμενοί μου. Το μόνο που θα 
πληρώσετε είναι το ρεμέτζο, 10 δολάρια Νέας 
Ζηλανδίας την ημέρα (6€) και τη σύνδεση στο 
internet, αν τη θέλετε. Οι μεταφορές με τη βάρ-

κα και το φαγητό είναι μέρος της φιλοξενείας 
μου», λέει με τη βροντερή του φωνή. 

- «Thank you!», λέμε ξαφνιασμένοι από τη 
γενναιοδωρία τους.

- «Πώς παίρνετε προμήθειες στο νησί;», ρωτά 
ο Γιώργος.

- «Το εμπορικό πλοίο έρχεται κάθε τέσσερις 
μήνες, αν ο καιρός το επιτρέψει βέβαια», 
απαντά. «Ελπίζουμε το επόμενο να έρθει σε 
15 ημέρες». 

- «Την περίοδο των κυκλώνων έχετε επισκέπτες;»

- «Όχι, δυστυχώς. Από Νοέμβριο έως Μάιο, 
σπάνια έρχεται σκάφος στο νησί μας».

Τους ρωτάμε αν τους λείπει κάτι. Ο Μπόμπ 
κουβεντιάζει χαμηλόφωνα με την Τυπόου 
και μετά λέει ότι θα ήθελαν - άν έχουμε 
περίσσευμα - σκόρδα, κονσέρβες ντομάτα, 
αγκίστρια για ψάρεμα και φιλτράκια για τσι-
γάρα στριφτά. Έχουμε απ’ όλα και θα τους τα 
φέρουμε αύριο. 

14.30 Είναι ώρα να γυρίσουμε στο Filizi και 
τα παιδιά έρχονται μαζί. Διασχίζουμε την ήσυ-
χη λιμνοθάλασσα με χαμηλή ταχύτητα ώσπου 
φτάνουμε στον ύφαλο φράγμα. 

- «Κρατηθείτε!», λέει σοβαρός ο Bob. Aνοίγει 
το γκάζι τέρμα και η βάρκα σχεδόν πετά περ-
νώντας σύριζα από βράχια. Πηδάμε από τη 
μυτερή πλώρη της βάρκας στο Filizi που ρο-
λάρει ακόμα τρομερά από το μεγάλο σουέλ. 

- «Τα λέμε αύριο! Για ότι θέλετε μας καλείτε στο 
κανάλι 1-4».

Η βάρκα απομακρύνεται και την παρακολου-
θώ μέχρι που φτάνει πέρα, στην ακτή. 

- «Στην μέση του ωκεανού, στην άκρη του 
κόσμου…» ψιθυρίζω κοιτάζοντας με δέος το 
μικρό νησί, το τόσο απομονωμένο, το νησί 
που για να το επισκεφθείς πρέπει να κάνεις 
πολυήμερο ταξίδι. Ένα «σσσσσ» ακούγεται, 
δυο φάλαινες αναδύονται, στέκονται για λίγο, 
ξεφυσούν και βυθίζονται ξανά. 

Ένα ιστιοπλοϊκό καταφθάνει και δένει στο κο-
ντινό ρεμέτζο. Μετά από λίγο μας καλούν στο 
VHF. Είναι ο Tim & η Anna, με το s/y Pakele 
Loa, από το Sausalito της California. Το όνομα 
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σημαίνει "Μεγάλη Φυγή" στη γλώσσα της Χα-
βάης. Είναι εξαντλημένοι, μας λένε, γιατί χθές 
βρέθηκαν στη χειρότερη καταιγίδα που έχουν 
ζήσει ποτέ, από την αρχή του ταξιδιού τους. 
Ευτυχώς την πέρασαν χωρίς ζημιές στο σκά-
φος. Οι κεραυνοί που βλέπαμε χθες βράδυ… 

Τετάρτη 24/7/2019  
Duke’s Pool & νέες αφίξεις

Σηκώθηκα στις 4 πμ, μετά από ένα πολύ δύ-
σκολο βράδυ με κούνημα αβάσταχτο. Παρ’ ότι 
άνεμος έχει πέσει και έχει ευτυχώς γυρίσει 
ανατολικός, το σουέλ δεν έχει σπάσει ακόμα. 

06.20 Ο ήλιος ανατέλλει χρυσός, ο ασυν-
νέφιαστος ουρανός βάφεται κόκκινος. Μας 
κάνει εντύπωση πόσο αργά ξημερώνει 
εδώ, στη Moorea η ανατολή ήταν στις 5.30. 
Είναι λογικό όμως, η Moorea βρίσκεται στις 
149°W, το Palmerston είναι πιο δυτικά στις 
163° W. Σε λίγες μέρες, που θα φτάσουμε 
στο Niue, θα πρέπει να γυρίσουμε τα ρολόγια 
μας μια ώρα πίσω και πιο μετά, πηγαίνοντας 
στα νησιά Vavau της Tonga, θα διασχίσουμε 
το “Date Line” του πλανήτη οπότε ο χρόνος θα 
'πηδήξει' μπροστά ένα ολόκληρο εικοσιτετρά-
ωρο!!! Θα χάσουμε μια μέρα από τη ζωή μας, 
όπως λέει ο Γιώργος χαριτολογώντας...

10.00 Γεμίζουμε δυο τσάντες πράγματα για 
τους οικοδεσπότες μας: μια πλαστική τέντα, 

πέντε πακέτα φιλτράκια για τσιγάρα, ένα κουτί 
με καινούργια αγκίστρια ψαρέματος, κον-
σέρβες ντομάτα, σκόρδα, ρυζογκοφρέτες και 
για τα παιδιά σοκολατάκια, σχολικά τετράδια, 
ξυλομπογιές και φωτεινά μπαλόνια. Καλούμε 
τον Bob να μας πάρει αλλά έρχεται ο Edward, 
ο αρχηγός της δεύτερης οικογένειας.

- «Ημουν δίπλα και μου ζήτησε ο Bob να 
εξυπηρετήσω», λέει δείχνοντας το ιστιοπλοϊκό 
που κατέφθασε πριν μια ώρα. 

Ο Edward κοιτάζει τις τσάντες μας, βλέπει την 
μπλέ τέντα, χρειάζεται πολύ μια τέτοια για το 
σπίτι, λέει στον Γιώργο και εκείνος του την 
δίνει. Είναι μεγάλη χαρά να μπορείς να προ-
σφέρεις κάτι σε κάποιον που το έχει ανάγκη. 

Φτάνουμε στο σπίτι και η Tουπόου μας προ-
σκαλεί να καθίσουμε στο τραπέζι κάτω από 
την πέργκολα. Η May φέρνει φλυτζάνια και 
βραστό νερό.

«Εδώ έχουμε καφέ και ζάχαρη, ότι άλλο χρεια-
στείτε…», λέει η μικρή, κάπως βαριεστημένα. 
Αναρωτιέμαι πώς να νιώθει μια έφηβη κοπέ-
λα, που μεγαλώνει σ’ ένα τόσο απομονωμένο 
νησί. Της ζητάμε και μας δίνει κωδικούς για το 
wifi - η ταχύτητα του ιντερνέτ είναι σπουδαία, 
απίστευτο! 

Αφήνουμε τα σακίδια με το iPad και το 
laptop στο τραπέζι - η εγκληματικότητα στο 
Palmerston είναι μηδέν - και περπατάμε στον 
αμμουδένιο 'κεντρικό δρόμο' προς την ανα-
τολική ακτή. Η αρμονία του τοπίου χαϊδεύει 
τα μάτια μας σε κάθε βήμα. Βγαίνοντας από 
τα δένδρα στην παραλία το lagoon απλώνεται 
μπροστά μας με εκτυφλωτικές αποχρώσεις 
του μπλε κάτω από έναν ήλιο ολόλαμπρο! Στα 
διαυγή σαν γυαλί ρηχά νερά της ακροθαλασ-
σιάς κολυμπούν μικροί καρχαρίες του υφάλου 
(reef sharks). 

Φτάνουμε στη βάρκα του Edward, κοντά στο 
ναυάγιο του RiRi, ο Bob μας είπε πως είναι το 
καλύτερο μέρος για κολύμπι. Το σημείο αυτό, 
που το νερό βαθαίνει και σχηματίζει μια μπλέ 

λίμνη, οι ντόπιοι το ονομάζουν «Duke’s Pool”, 
γιατί εδώ κολύμπησε ο βασιλικός διάδοχος, 
ο δούκας του Εδιμβούργου, όταν ήρθε στο 
Palmerston με το Η.Μ.Y. (Her Majesty’s Yacht) 
Britannia, το γιωτ της μητέρας του βασί-
λισσας Ελισάβετ (1971). Δεν υπάρχει ψυχή 
γύρω, σαν να είμαστε ολομόναχοι στο νησί.

Φοράω πάνω από το μπικίνι το εντελώς 
ολόσωμο μαγιό που αγόρασα για αντιηλιακή 
προστασία. Τα reef sharks κολυμπάνε γύρω 
μας σε διακριτική απόσταση και παρ’ ότι 
ξέρουμε πως δεν θα μας πειράξουν, έχουμε 
τον νου μας. Φοβάται ο Γιάννης το θεριό και 
το θεριό τον Γιάννη.

12.30 Πίσω στο σπίτι όπου ο Bob φέρνει τον 
Tim και την Anna από το σκάφος Pakele Loa, 
ένα ζευγάρι Αμερικανών 45 χρονών περίπου. 
Κουβεντιάζουμε μαζί τους για τη συνέχεια του 
ταξιδιού, σκέφτονται να μείνουν μια εβδομάδα 
κι αν μείνουμε και εμείς, θα μπορούσαμε να 
ταξιδέψουμε μαζί ως τον επόμενο σταθμό το 
Niue. Ωραία ιδέα! Τρώμε παρέα το νοστιμότατο 
φαγητό της Tουπόου: νούντλς με λαχανικά, 
ολόφρεσκα τηγανητά ψάρια και πεντανόστιμα 
pan cakes, μια περιποίηση σπάνια και πολύ 
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ευπρόσδεκτη για εμάς τους ταξιδευτές που 
καθημερινά πρέπει να ετοιμάζουμε μόνοι όλα 
μας τα γεύματα, ακόμα και το ψωμί. Μετά το 
φαγητό, οι γυναίκες, Μέι & Tουπόου μαζεύουν 
το τραπέζι και η Madeenia πλένει τα πιάτα και 
δεν μας αφήνουν να βοηθήσουμε. Ύστερα, ο 
Bob, Tupou και πρωτεργάτρια η May, φέρνουν 
εργαλεία και σανίδες και με αυτά καταπιάνο-
νται να κατασκευάσουν μια πόρτα για το σπίτι! 

14.30 Ο Γιώργος πετάει το drone και παίρνει 
καταπληκτικές λήψεις πάνω από το νησί. Μετά, 
βλέποντας πόσο ξετρελάθηκαν τα πιτσιρίκια, 
ξεκινά ένα απίθανο παιχνίδι και βάζει το drone 
να τους κυνηγάει! Η Madeenia, ο Henry και ο 
φίλος τους James, πότε τρέχουν να ξεφύγουν 
ξεκαρδισμένοι από γέλιο και πότε κρύβονται 
πίσω απ’ τον Γιώργο, για προστασία. Αργότε-
ρα, η Μαντίνια μου είπε οτι του έχουν βγάλει 
παρατσούκλι, «George ο Κεραυνός»! 

Οι γυναίκες καθόμαστε στο τραπέζι και κουβε-
ντιάζουμε. H Τουπόου έχει έξι παιδιά και όλα – 
εκτός από τη μικρότερη τη Μαντίνια - τα γέννησε 
στο Palmerston με τη βοήθεια μαμής. Τώρα 
πια, δεν υπάρχει μαμή στο νησί, και οι γυναίκες 
πηγαίνουν να γεννήσουν στη Rarotonga. 

- «Τα δυο μεγαλύτερα παιδιά μου, ο γιος και η 
κόρη μου ζουν εκεί. Όταν η κόρη μου γέννησε 
τον Χένρυ, πήγαμε με τον Bob και τον πήραμε, 
για να μεγαλώσει εδώ στο Palmerston. Η 
Rarotonga είναι μεγάλο λιμάνι, εδώ μεγαλώνει 
ευτυχισμένος και ασφαλής», λέει η γυναίκα. 

15.00 Καταφθάνουν περισσότερα σκάφη 
στο νησί, το Falabrach και το Pu’uhouna, που 
γνωρίσαμε στην Bora Bora και το καταμαράν 
Ki και τους φιλοξενεί ο Edward. Όλοι τους 
πέρασαν μέσα από την τρομερή καταιγίδα, με 
απώλειες και ζημιές. 

16.00 Επιστρέφουμε στο Filizi. Ο καπετά-
νιος μου κατεβάζει το δελτίο καιρού και μου 
λέει αυτό που θέλω να ακούσω: μπορούμε 
να μείνουμε στο Palmerston μέχρι την άλλη 
εβδομάδα. Γιούπιιι!

Πέμπτη 25/7

06.00 Ξύπνησα αξημέρωτα και δεν θέλω να 
ξανακοιμηθώ. Βγαίνω στο κόκπιτ με τον καφέ 
μου. Σκοτάδι, αέρας και ο βόμβος του υφά-
λου. Ο Σείριος και ο Canopus αναβοσβήνουν 
πολύ δυνατά, σαν πολύχρωμα φωτορυθμικά 
του ουρανού, ένα θέαμα πάντοτε απίστευτο. 
Νιώθω δέος από την αίσθηση της απομόνω-
σης του Palmerston και τη δική μας. Πορφυ-
ρές ανταύγειες χαράζουν τον ορίζοντα, τα 
άστρα σβήνουν. Ο ήλιος ανατέλλει κατακόκκι-
νος πίσω από τα μικρά νησάκια της ατόλης. 

08.00 Ο άνεμος έχει γυρίσει ανατολικός 
με ένταση 20 kts, το σουέλ έχει χαθεί και το 
ως χθες άβολο αγκυροβόλιο σήμερα μοιάζει 
με ήσυχη λίμνη. Μπροστά απ’ την πλώρη το 
θέαμα είναι παράξενο, τα νερά έχουν κατέβει 

πάρα πολύ και τα βράχια του υφάλου είναι όλα 
έξω στην επιφάνεια. Κάνουμε δουλειές για 
να συνεφέρουμε το Filizi, γιατί πολλά μένουν 
πίσω στα περάσματα. Μα το σημαντικότερο εί-
ναι να σιγουρέψουμε το σκάφος, η φθαρμένη 
καδένα του ρεμέτζου είναι κίνδυνος που απαι-
τεί άμεση δράση, πόσο μάλλον που πήραμε 
πρόγνωση ότι ο άνεμος θα δυναμώσει πολύ. 
Βγάζουμε τη χοντρή, μακριά πρυμάτσα και την 
πάμε στην πλώρη. Ο Γιώργος βουτά – τρομα-
κτικό το αμέτρητο βάθος από κάτω μας - κο-
λυμπά ως τη σημαδούρα του ρεμέτζου, κάνει 
βουτιά 8-10 μέτρα και δένει την πρυμάτσα με 
ιστιοπλοϊκό κλειδί πάνω στο γερό κομμάτι της 
καδένας, στη βάση του ρεμέτζου και με αυτόν 
τον τρόπο παράκαμπτει το κατεστραμμένο 
κομμάτι της. Βγαίνει στην επιφάνεια σκα-
σμένος για αέρα κολυμπά προς το σκάφος. 
Εγώ παίρνω τα μπόσικα της πρυμάτσας και τη 
δένω στο κοτσανέλο.

- «Τον είδες; Όση ώρα είμαι κάτω, με τριγυρ-
νούσε ένας τρίμετρος καρχαρίας. Παρακολού-
θησε όλες μου τις κινήσεις και με πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον. Κι εγώ τις δικές του…»

10.00 Ο Bob έρχεται μαζί με τον μικρό Χένρυ 
και μας παίρνει έξω. Όποτε θέλουμε, λέει, 
μπορεί να μας πάει απέναντι στο Bird Island, 
για να δούμε τους blue footed boobies, τους 
αγαπημένους μου μπούφους με τυρκουάζ 
πόδια που είδαμε στα Galapagos και να 
πιάσουμε coconut crabs, καβούρια γιγάντια 
που τρώνε καρύδες. Όταν φτάνουμε στο 
σπίτι, τους δίνουμε στην Τουπόου μια -σχεδόν 
αχρησιμοποίητη- μεταλλική γάστρα για 
μαγείρεμα και στον Bob μια ολοκαίνουργια 
πλαστική τέντα, πιο μεγάλη από την πρώτη. 

Παρασκευή 26/7/2019  
Η κοινωνική δομή του Palmerston

Ο άνεμος δυνάμωσε πολύ σήμερα. Βγαίνω στο 
νησί μαζί με τους Αμερικανούς Darrell και Gayle 
από το sy Bambu, για να δουλέψω στο blog. Ο 
Γιώργος μένει στο Filizi, ανησυχεί για τον καιρό. 

Καθόμαστε στο τραπέζι και η May μας 
προσφέρει καφέ. Ο Bob κάθεται μαζί μας και 
μας εξηγεί την κοινωνική δομή του νησιού με 
μολύβι και χαρτί:

- «Το Palmerston είναι χωρισμένο σε τρία 
“family lands”, ένα για κάθε μια από τις τρεις 
οικογένειες. Για να σημαδέψουμε τα σύνορα 
των family lands έχουμε φυτέψει διπλά φοι-
νικόδεντρα, ενωμένα στη βάση των κορμών 
τους. Κάθε “οικογενειακή γη” έχει τα δικά της 
σπίτια και το νεκροταφείο της. Σε κάθε οικο-
γένεια αρχηγός είναι πάντα ο γηραιότερος άν-
δρας της. Δεύτερος τη τάξει, είναι το επόμενο 
γηραιότερο άτομο της οικογένειας, που μπορεί 
να είναι και γυναίκα. Αυτοί οι έξι άνθρωποι, 
συναντιόμαστε μια φορά κάθε μήνα και απο-
φασίζουμε για τα όλα τα θέματα, με γνώμονα 
τί είναι καλύτερο για όλους. Τώρα, ας πούμε 

πως ένας άνδρας από τη μια οικογένεια και μια 
γυναίκα από την άλλη οικογένεια παντρεύο-
νται. Από τη στιγμή που η γυναίκα παντρεύεται 
τον άνδρα, χάνει αυτόματα το δικαίωμα της στο 
family land της οικογένειάς της και αποκτά 
αυτόματα δικαίωμα στην οικογενειακή γη του 
άνδρα της. Όμως προσέξτε! Δεν μοιράζεται 
το δικαίωμα του άνδρα της, αποκτά δικό της 
δικαίωμα! Δηλαδή τα μέλη της κάθε οικογέ-
νειας έχουν από ένα δικαίωμα στη γη τους και 
μόνο σε αυτήν. Όταν κάποιος θέλει να φτιάξει 
το σπίτι του, βρίσκει το σημείο που του αρέσει 
στην οικογενειακή γη και το χτίζει.»

- «Όλα αυτά τα σκέφτηκε ο William Marsters;», 
ρωτά ο Darrell. 

- «Ναι αυτός τα σκέφτηκε όλα», απαντά ο Bob. 
«Ήταν Άγγλος και διοίκησε το νησί με πρότυπο 
τους νόμους της χώρας του. Αυτά! Τώρα πρέ-
πει να ξεκινήσω με τα πλακάκια», λέει και πάει 
προς την κουζίνα.

Σάββατο 27/7

13.00 Στο τραπέζι γίνεται χαμός! Ο Bob με τον 
Andrew πήγαν στο Bird island και μάζεψαν κα-
βούρια. Το τραπέζι είναι γεμάτο φαγητά και δυο 
γαβάθες μεγάλα, πολύ μεγάλα καβούρια, και μια 
με ένα γιγάντιο coconut crab, ένα καβούρι σε 
μέγεθος πιατέλας! Όρθιοι και καθιστοί οι φίλοι 
μας καθαρίζουν και τρώνε με όρεξη, αποφασι-
σμένοι – όπως λένε γελώντας - να τα φάνε όλα. 
Η όρεξη των Πολυνήσιων είναι παροιμιώδης…

- «Πάρτε, πάρτε μην ντρέπεστε! Καρίνα, Γιώργο 
φέρτε από ένα πιάτο, πάρτε όσα θέλετε», λέει 
περνώντας τη χερούκλα του πάνω από τις 
γαβάθες με τα καβούρια και τις κατσαρόλες 
με τα φαγητά. Δοκιμάζω το coconut crab. 

- «Η γεύση θυμίζει αστακό!»

- «Είναι πολύ πιο νόστιμο από τον αστακό!», 
λέει ο Bob με έμφαση. 

15.00 Μετά το φαγητό πηγαίνουμε μαζί με 
τη Μαντίνια και τον Χένρυ, ως το σπίτι του 
Έντουαρντ, να του δώσουμε χαιρετίσματα από 
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τους Δανούς φίλους του s/y Freja, με τους 
οποίους ταξιδέψαμε παρέα από τον Παναμά ως 
τα Marquesas της Πολυνησίας. Φτάνοντας, βρί-
σκουμε τον Έντουαρντ και τα αδέρφια του να 
καθαρίζουν μια μεγάλη ψαριά παπαγαλόψαρα. 
Ο Bob λέει ότι το parrot fish είναι το πιο νόστι-
μο ψάρι που υπάρχει. Με ταχύτητα και ακρίβεια, 
καθαρίζουν τα ψάρια, βγάζουν το δέρμα, τα 
κόβουν σε φιλέτα και μετά τα τυλίγουν δυο-δυο 
σε μεμβράνη για να τα καταψύξουν. 

- «Και τί κάνετε με όλα αυτά;», ρωτάω δείχνο-
ντας τα υπολείμματα των ψαριών που πετούν 
σ’ένα καρότσι.

- «Τα ταΐζουμε στους καρχαρίες. Και έτσι όλοι 
έχουμε τροφή», απαντά ο Έντουαρντ με από-
λυτη φυσικότητα. Όταν η δουλειά τελειώνει, 
ένας απ’αυτούς κατευθύνεται με το καρότσι 
στην παραλία. Τον ακολουθούμε. 

Ο άνδρας μπαίνει στα ρηχά και ρίχνει τα υπο-
λείμματα των ψαριών στο νερό και σε κλά-
σματα δευτερολέπτου, εμφανίζονται από το 
πουθενά μια εικοσαριά καρχαρίες και ορμούν 
στην τροφή. Ο αναβρασμός είναι τρομακτι-
κός, πτερύγια χτυπιούνται, δόντια αρπάζουν, 
αφροί πετάγονται ψηλά. Μέσα σε λίγα λεπτά 
όλα έχουν τελειώσει. Οι μικροί καρχαρίες 
κολυμπούν για αργά ώσπου εξαφανίζονται 
στα βαθιά, τόσο ξαφνικά όπως ήρθαν. 

Επιστρέφουμε μουδιασμένοι από την άγρια 
σκηνή που παρακολουθήσαμε. Ο Εντουαρντ 
κι μας κερνά σασίμι ψαριού σε φρέσκο γάλα 
καρύδας και μας δίνει φιλέτο ψαριού για να 
πάρουμε μαζί.

- «Σας ευχαριστώ πολύ για την τέντα», λέει. Το 
παπαγαλόψαρο ήταν πράγματι θεσπέσιο.

Κυριακή 28/7  
Κυριακάτικη λειτουργία

09.00 Στο σπίτι είναι όλοι ντυμένοι με τα κυ-
ριακάτικα ρούχα τους. Η May μας δίνει καπέλα 
στολισμένα με λουλούδια.

- «Οι γυναίκες φοράμε καπέλα στην εκκλησία», 
εξηγεί. Η Gayle ενθουσιάζεται και βγάζει 
φωτογραφίες. 

Ο ιερέας μας υποδέχεται στο πλατύσκαλο του ναού. 

- «Καλώς ήρθατε!» 

Οι γυναίκες κάθονται δεξιά, οι άνδρες αριστε-
ρά, είμαστε δεκαπέντε άνθρωποι όλοι κι όλοι. 
Η λειτουργία ξεκινάει με ψαλμούς, η Tupou 
και ο Bob τραγουδούν και οι φωνές τους 
ξεχωρίζουν. Ο ιερέας ανεβαίνει στον άμβωνα 
και απευθύνεται σε εμάς, τους επισκέπτες.

- «Είναι μεγάλη χαρά που είστε μαζί μας 
σήμερα. Κάνατε μεγάλο ταξίδι για να φτάσετε 
στο νησί μας, κάποιοι έρχεστε από μέρη πολύ 
μακρινά. Να θυμάστε πως όταν θα φύγετε, η 
αγάπη όλων μας από το Πάλμερστον θα σας 
ακολουθήσει, συντροφιά για ασφαλές ταξίδι 
ώσπου να επιστρέψετε σπίτι σας»...

Δευτέρα 29 Ιουλίου  
Τα άστρα έπεσαν στη θάλασσα -  
Αποχαιρετισμός

04.00 Δεν μπορώ να κοιμηθώ, έχει σηκώσει 
κύμα και το Filizi χτυπιέται σαν να ταξιδεύ-
ουμε με φουρτούνα. Βγαίνω στο κόκπιτ. Τα 

φώτα αγκυροβολίας των σκαφών Pakele Loa, 
Gone Bambu, και των άλλων δύο που έφτα-
σαν χθες, ταλαντεύονται σαν εκκρεμή. Μένω 
να κοιτάζω τη θάλασσα και ξαφνικά, με το που 
συνηθίζουν τα μάτια μου στο σκοτάδι, βλέπω 
το απίστευτο θέαμα: αμέτρητοι φωσφορι-
σμοί επιπλέουν και χοροπηδούν πάνω στην 
επιφάνεια του νερού, σαν τα άστρα να έπεσαν 
στη θάλασσα και χορεύουν! Δεν ξέρω τί πλά-
σματα είναι αυτά μα το θέαμα είναι μοναδικό! 
Τελευταία μας μέρα στο νησί σήμερα. Σαν 
δώρο αποχαιρετισμού…

15.00 Καθόμαστε όλοι στο τραπέζι κι ο Bob 
απέναντι, άρχοντας ανάμεσα στην οικογένειά 
του. Μας κοιτάζει έναν-έναν και λέει με τη 
βροντερή φωνή του.

- «Σας ευχαριστώ για όσα μας δώσατε. Δεν 
θέλω χρήματα από κανέναν. Έχω ψάρια, να 
πάρετε μαζί για το ταξίδι». 

Τον κοιτάμε συγκινημένοι. Οι Πολυνήσιοι 
είναι εξαιρετικά φιλόξενος λαός και η οικο-
γένεια αυτή είναι το πιο λαμπρό παράδειγμα 
ευγένειας και γενναιοδωρίας. 

Αγκαλιάζω με τα παιδιά, μετά την Τουπόου, 

- «Σας ευχαριστούμε, κάνατε την παραμονή 
μας στο Palmerston αξέχαστη! Ελπίζω να ξα-
νάρθουμε, ίσως στον επόμενο περίπλου μας, 
σε 5-6 χρόνια»

- «Θα σας περιμένουμε, Καρίνα. Ώσπου να 
ξανάρθετε θα έχει γυρίσει και η μεγάλη μου 
κόρη, η μητέρα του Henry, να την γνωρίσεις…»

Ο Bob και οι υπόλοιποι είναι ήδη στην παρα-
λία και περιμένουν.

Τελευταία αγκαλιά. Τα μάτια της Tupou είναι 
δακρυσμένα. 

- «Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ!» 

Περισσότερες λεπτομέρειες για την επίσκε-
ψή μας στο Palmerston επισκεφθείτε  
www.sailingfilizi.gr, "Αγαπημένο Palmerston" 
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Τον Ι.Κ. θα τον βρείτε στα εξής σηµεία

Magic Marine 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 8, Πειραιάς

Team 1
Ακτή Κουµουνδούρου, Μικρολίµανο

Perga
Αλ. Παπαναστασίου 85, Μικρολίµανο

Pelagos
 Λ. Ποσειδώνος 19, Άλιµος

Skordilis S.A
Λ. Ποσειδώνος 10, Άλιµος

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

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

Marina stores
Γούναρη 3,  Πειραιάς 

ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΕΠΕ
Ακτή Μουτσοπούλου 36, Πειραιάς

VMG
Ακτή Κουµουνδούρου, Μικρολίµανο
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Ιδιοκτήτης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Ακτή Δηλαβέρη 3, 18533 Πειραιάς

Τ. 2104123357, 2104113201 • F. 2104227038 • www.horc.gr

Εκδότης  

Ιωάννης Μαραγκουδάκης

Αρχισυντάκτης Ύλης  

Πάνος Δημητρακόπουλος • email: info@istioploikoskosmos.gr

Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν 

Ιωάννης Μαραγκουδάκης, Μάνος Ν. Ρούδας, 

Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, Απόστολος Γεωργόπουλος, 

Δημήτρης Χ. Τσελίκας, Σπυριδούλα - Ίριδα Σπανέα, 

Ιωάννης Καλατζής, Απόστολος Γεωργόπουλος, 

Κυριάκος Β. Σπηλιόπουλος, ΝΑΟΒ, ΝΟΒΣ, ΝΟΠΦ, 

Καρίνα Σάνδρη, Helmepa, Νίκος Γκομώλης

Φωτογραφίες

Νίκος Αλευρομύτης / © Alen,  

©Rolex / Kurt Arrigo, αρχείο Κώστα Αρμάου, 

ΝΑΟΒ, ΝΟΣ, ΝΟΒΣ, Helmepa,  

Γιώργος Χαράκογλου & Καρίνα Σάνδρη, 

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  ·
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