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«Σε αυτή την περίπτωση αθροιζομένων του ΤΕΠΑΗ και του φόρου πλοίων 
η επιβάρυνση θα ανέρχεται για ένα ιστιοφόρο σκάφος μέσου μεγέθους που 

χρησιμοποιείται για ναυταθλητικούς αγώνες σε 2.152€ ετησίως. Ποσόν υπέρογκο 
που θα αποτελέσει τροχοπέδη για την ανάπτυξη του ναυταθλητισμού και του 

θαλάσσιου τουρισμού σε μια χώρα ναυτική όπως η Ελλάδα που ενδιαφέρεται για την 
ανάπτυξη της ναυτικής τέχνης και του αθλητισμού...»

Στην αρχή επιβλήθηκε το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερό-
πλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η) με ημερομηνία έναρξης την 9 Μαΐου 2019 και 
αφορούσε:

α) τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ολικού μήκους άνω των 7 
μέτρων, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, ανεξαρτήτως αν είναι νη-
ολογημένα ανεξαρτήτως σημαίας ή εγγεγραμμένα στα Βιβλία 
Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.).

β) τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, δηλαδή τα πλοία αναψυ-
χής που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά υπό ολική ναύλω-
ση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α' 92). 

(γ) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, δηλαδή τα πλοία 
που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ημερόπλοια 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4256/2014 
(Α' 92). 

(δ) τα πλοία αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματι-
κά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας. 

Το τέλος υπολογίζεται βάσει του μήκους των σκαφών αλλά εδώ υπάρ-
χει ένα παράλογο.

Συγκεκριμένα για ένα σκάφος 10-12μ το ΤΕΠΑΗ ανέρχεται σε 33€ /
μήνα ήτοι 396€ τον χρόνο, ενώ για ένα σκάφος που υπερβαίνει τα 12 

π.χ. 12,01μ το ΤΕΠΑΗ ανέρχεται σε 8€ / μέτρο / μήνα ήτοι 96,08€ 
/ μήνα ή 1152,96€ τον χρόνο. Δηλαδή για ένα εκατοστό διαφορά 
μήκους πρέπει να καταβληθεί το τριπλάσιο ποσόν. Επί πλέον, ενώ ο 
νόμος προβλέπει ότι εξαιρούνται των ΤΕΠΑΗ τα παραδοσιακά σκάφη 
προφανώς για να προστατέψει την παράδοση, δεν λαμβάνει καμμία 
πρόνοια για τα ιστιοφόρα σκάφη που προστατεύουν το περιβάλλον 
έναντι της κλιματικής αλλαγής αλλά ούτε και για τα ναυταθλητικά.

Στη συνέχεια έρχεται ο νόμος 4646/2019 ο οποίος με το άρθρο 
58 τροποποιεί τις διατάξεις του άρθρου 12 των νόμων 27/1975 και 
αναθεωρεί τους συντελεστές επιβολής φορολογίας πλοίων δεύτερης 
κατηγορίας ως ορίζονται από το άρθρο 3 των νόμων αυτών μεταξύ των 
οποίων είναι και τα ιστιοφόρα με αποτέλεσμα ένα ιστιοφόρο σκάφος 
μήκους περίπου 12μ ή 15 κόρων ολικής χωρητικότητας κατέβαλε μέχρι 
σήμερα περίπου 50€ ετησίως, με την τροποποίηση του νόμου πρέπει 
να καταβάλει κατά τον υπολογισμό φόρων του άρθρου 12 παρ. 1, 
(0,90€/κόρο x 15 κόρους) 13,5€ αλλά στην ίδια παράγραφο αναφέρε-
ται ότι ορίζεται το ελάχιστο ποσό φόρου στα 200€ σε περίπτωση που ο 
υπολογιζόμενος φόρος πλοίων είναι μικρότερος από το ποσό αυτό.

Επί πλέον, εις την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου αναφέρεται ότι:  
Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο υπολογιζόμενος φόρος πολλα-
πλασιάζεται με τους ακόλουθους συντελεστές.

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

Ο θαλάσσιος τουρισμός (yachting) στην Ελλάδα κυμαίνεται γύρω στο 1% της συνολι-
κής αξίας του τουρισμού της χώρας, ωστόσο η συμβολή αυτού του είδους τουρισμού 
είναι κατά 80% περισσότερη από του μέσου τουρίστα. Ο χώρος του θαλάσσιου τουρι-
σμού που αποτελείται κατά 70% από ιστιοφόρα και κατά 30% από μηχανοκίνητα σκάφη, 
άφησε πέρυσι στη χώρα μας πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ (ενώ συγκριτικά η 
κρουαζιέρα μόλις 580). Από αυτά συνεισέφερε στην εθνική οικονομία 70 εκατομμύρια 
ευρώ από το ΦΠΑ και 40 εκατομμύρια ευρώ στο ΝΑΤ. Στον χώρο απασχολούνται πάνω 
από 25.000 άνθρωποι.

Σε έναν τόσο σημαντικό τομέα όχι μόνο της εθνικής οικονομίας, αλλά και της εθνικής 
πολιτικής εν γένει, η έλλειψη στην ακαδημαϊκή εξειδίκευση είναι φανερή και η κάλυψή της 
επιτακτική. Η μεγάλη σημασία του yachting, των υποδομών και της εκπαίδευσης, έχει γίνει 
αντιληπτή από τα αρμόδια υπουργεία και τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια 
να κινηθούν τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Το σύστημα της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης της χώρας μας, 
αποτελείται από έντεκα Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για πλοιάρχους και μη-
χανικούς, με πανελλήνιες εξετάσεις. Επιπλέον, λειτουργούν τρία Κέντρα Επιμόρφωσης 
Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) για πλοιάρχους και μηχανικούς. Οι αξιωμα-
τικοί του Εμπορικού Ναυτικού μετά την αποφοίτησή τους από τις ΑΕΝ σε τακτά διαστήματα 
παρακολουθούν στα ΚΕΣΕΝ μαθήματα μετεκπαίδευσης και ανανέωσης γνώσεων, αλλά και 
εκπαίδευση σε εξειδικευμένα θέματα για υπηρεσία επί ειδικού τύπου πλοίων. Τα ΚΕΣΕΝ 
εκδίδουν 23 ειδικά πιστοποιητικά.

Επίσης υπάρχουν δύο Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, οι οποίες απευθύ-
νονται στους ναυτικούς όλων των βαθμίδων και τους παρέχεται η βασική και προχωρημένη 
εκπαίδευση στα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα των πλοίων. 

Υπάρχει επίσης και η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπό-
λων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ Θαλαμηπόλων). Οι παραπάνω σχολές είναι υπό την εποπτεία της Διεύθυν-
σης Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Τέλος, υπάρχουν και τα ΕΠΑΛ που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας και είναι ουσιαστικά τα 
ναυτικά λύκεια τα οποία προετοιμάζουν τους μαθητές για τις ακαδημίες, εφόσον επιθυμούν 
να συνεχίσουν τις σπουδές τους και όχι να ξεκινήσουν να εργάζονται σε πλοία μετά την 
αποφοίτησή τους.

Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) είναι δημόσιες σχολές της ανώτερης βαθμίδας 
που υπάγονται διοικητικά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και επιβλέπο-
νται από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελλη-
νικής Ακτοφυλακής. Είναι οι κύριοι φορείς εκπαίδευσης των στελεχών εμπορικού ναυτικού 
στην Ελλάδα και διακρίνονται σε Σχολές Πλοιάρχων και Σχολές Μηχανικών. 

Και ενώ η σημασία που δίδεται προς τη ναυτική εκπαίδευση στον τομέα της εμπορικής 
ναυτιλίας είναι μεγάλη και πλήρης, για τα σκάφη αναψυχής δεν έχει υπάρξει αντίστοι-
χη κάλυψη.

Στο πλαίσιο λοιπόν των δράσεων των τελευταίων ετών για τη ενίσχυση και υποστήριξη του 
κλάδου του επαγγελματικού τουριστικού σκάφους αναψυχής, εντάχθηκε στα δημόσια και 
πρόσφατα και τα ιδιωτικά ΙΕΚ μία νέα ειδικότητα, σε τέσσερα εξάμηνα, για τον επαγγελματία 
κυβερνήτη σκάφους αναψυχής.

Ο ΠΟΙΑΘ, που το 2019 γιόρτασε 50 χρόνια λειτουργίας των σχολών ιστιοπλοΐας 
ανοικτής θαλάσσης, συνεργάζεται με το ιδιωτικό ΙΕΚ Ωμέγα παρέχοντας υποστήριξη 
στα θεωρητικά μαθήματα ειδικότητας και στα πρακτικά μαθήματα.

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.

Περί Ναυτικής 
Εκπαίδευσης

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Το 1930, ιδρύθηκε στην  Ύδρα η πρώτη δημόσια ναυτική σχολή, η Σχολή Εμπορικής 
Ναυτιλίας  Ύδρας. Ο πόλεμος διέκοψε κάθε προσπάθεια λειτουργίας ναυτικής εκπαίδευσης 
στη χώρα και μόνο μετά τη λήξη του συστάθηκε το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης, που 
κατέστησε υποχρεωτική την εισφορά υπέρ της Ναυτικής Εκπαίδευσης των πλοίων υπό 
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ελληνική σημαία. Το 1946, με πρωτοβουλία του τότε υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 
Νικολάου Αβραάμ, αλλά και άλλων στελεχών ναυτιλιακών φορέων, ξεκίνησε η ίδρυση του 
ταμείου, με σκοπό τη στήριξη κατά κύριο λόγο του συστήματος της δημόσιας ναυτικής εκ-
παίδευσης στη χώρα μας, αρχικά με εθελοντικές εφοπλιστικές εισφορές, και στη συνέχεια 
με νόμους του κράτους.

Επίσης αποφασίστηκε να διατεθούν τα αποθεματικά του Ασφαλιστικού Οργανισμού Κιν-
δύνων Πολέμου για την ανέγερση νέων σχολών. Έτσι, τον Ιανουάριο του 1955 θεμελιώ-
νονται τα κτίρια των σχολών του Ασπροπύργου και τον Σεπτέμβριο του 1956 δέχτη-
καν τους πρώτους σπουδαστές. Με την ίδρυση των Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών 
Ασπροπύργου δεν κατασκευάστηκε απλώς ένα σχολικό συγκρότημα ναυτικής εκπαίδευσης, 
αλλά δημιουργήθηκε ένας ισχυρός θεσμός, ο θεσμός των δημόσιων σχολών Εμπορικού 
Ναυτικού.

Η ιστορία της σύγχρονης ναυτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμί-
ου Πολέμου, δεν περιορίζεται μόνο στην ιστορία των δημόσιων ΑΕΝ, αλλά περιλαμβάνει 
και πολλούς ακόμα θεσμικούς φορείς που παρείχαν ναυτική εκπαίδευση, όπως τα ναυτικά 
γυμνάσια (δημόσια και ιδιωτικά), τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυ-
τικού Πλοιάρχων, Μηχανικών, Ραδιοηλεκτρονικών / Ραδιοεπικοινωνιών, οι Σχολές 
Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, οι σχολές Ασυρματιστών, οι σχολές Θαλαμη-
πόλων και Μαγείρων, αλλά και οι πολλές ιδιωτικές ναυτικές σχολές (Μηχανικών και 
Ραδιοτηλεγραφητών ή η Σχολή Μηχανικών Ελευσίνας), που λειτουργούσαν υπό την αιγίδα 
δήμων ή ιδιωτικών οργανισμών και φορέων ή ανήκαν εξ ολοκλήρου σε ιδιώτες (π.χ. σχολή 
Πειραϊκού Συνδέσμου, Προμηθεύς, Ήρων, Αρχιμήδης, Λαμιακή, Νηρεύς, Βαλλιάνειος, Βρα-
νά, ΠΑΛΜΕΡ, Ευκλείδης, κ.ά.).

του Δημήτρη Χ. Τσελίκα
Πάτρα, Δεκέμβρης 2019

Η ανάσταση του "Εσπερινού"

Σε ’κειό το σαπιοκάραβο, όλοι δέκα νομάτοι!
Ο καπετάνιος ο Μεμάς, μουρλάδι Ποριανό! 
Τρεις Πυλαριώτες, δυο Θιακοί μαζί με τον Σταμάτη,
δυο Ληξουριώτες και εγώ με τον "Εσπερινό".

Και το παπόρι, μην ρωτάς. σαπίλα και τσιμέντο. 
Η μηχανή τραμπάκουλο, ξέρναγε λαδερό.
Την μπάντα μας την δεξιά την φέρναμε σταβέντο
και τάζαμε στον Άγιο, σαν έβαζε καιρό.

"Εσπερινό" φωνάζαμε τον μάγερα τον Στέλιο. 
η μάνα του τον ήθελε δεσπότη και παπά.
Όπου και να τον τράκαρες, στο χέρι το Βαγγέλιο.
Σαρακοστή μας τάραζε, τρεις μέρες, στον λαπά.

Αυτό ήταν το τσούρμο μας, όλοι παιδιά λεβέντες!
Για τα κουσούρια καθενός, πειράγματα σωρό.
Και για βλαστήμιες; άφησε! δύο στις τρεις κουβέντες. 
Ο καπτα Μέμος, θεριακλής, μα στην ψυχή μωρό.

Από τον Πόντο, Αφρική, στάρι και ό,τι λάχει 
οι ναυτικοί μας φώναζαν, «χελώνα του νερού».
Ίδια λιμάνια πάντοτε και γνώριμοι μονάχοι 
είχαμε μάθει, στα τυφλά, ρότα καλού καιρού.

Μερόνυχτα ξεφόρτωναν τ΄ αμπάρια με ζεμπίλια.
Θεούς μας καλωσόριζαν στα μπαρ οι παστρικιές.

Μόνο ο Στέλιος μοίραζε σταυρούς και πετραχήλια
στα πιτσιρίκια, που ’τρεχαν να φαν, χαλβά μπουκιές.

Πώς ένοιωθαν την γλώσσα του, μυστήριο μεγάλο…
με λόγια, με νοήματα, που δεν τα βάζει ο νους.
Εγώ σας βάζω στοίχημα, έλεγε, δίχως άλλο,
πως θα τα κάνω τα παιδιά μια μέρα Χριστιανούς. 

Πήγαινε η 'πλάκα' σύννεφο, ως είμαστε δεμένοι. 
μας νήστευε, τον βρίζαμε, μας έφτιαχνε γλυκό.
Κι’ έτσι καλοπερνάγαμε, όλοι ’φχαριστημένοι,
αρκεί να μην μας εύρισκε στην θάλασσα κακό. 

Κάποια χρονιά, κοντά Λαμπρή, δεν είχαμε φορτία.
θα μένανε οι κάβοι μας, μέρες πολλές δετοί.
Στεφτήκαμε πως ήτανε για όλους ευκαιρία,
να κάνουμε στα σπίτια μας του Πάσχα την γιορτή.

Λέμε, λοιπόν, να βάλουμε και κάποιον βατσιμάνη.
Ρίξαμε κλήρο κι’ έπεσε στον Στέλιο ο λαχνός.
Βγάλαμε εισιτήρια - ο μάγερας λιβάνι -
τούτη φορά στην ρότα μας, θα ’ταν ο Ουρανός.

Πρωΐ Μεγάλο Σάββατο, μεγάλη ατυχία!
Τί άκουσε ο Άγιος; βαστάτε με μην πω.
Κλειστό τ’ αεροδρόμιο, απ’ την κακοκαιρία
και μείναν οι βαλίτσες μας δεμένες, το λοιπό.

Νυχτώνει και στην γέφυρα, κατεβασμένα μούτρα.
Πώς αναστήσαν τον Χριστό; Τί να σας πω, ντροπή.
Καθένας επαρλάριζε, τι του ’ρχονταν στην κούτρα,
μα ξαφνικά, απλώθηκε περίεργη σιωπή.

Σαν να ’ψελναν οι Άγγελοι, κάπου, «Χριστός Ανέστη»…
Τα χάσαμε! και μπαίνουνε μαυράκια με κεριά.
Την παγωνιά μας, τύλιξε, σαν θεϊκιά, μια ζέστη.
«Χριστός Ανέστη Εσπερινέ», δάκρυσαν τα θεριά.
 
Τέτοια Λαμπρή, ποτέ ξανά, κανείς δεν είχε ζήσει.
Ο μάγερας σερβίριζε ψητό, κουλούρια, αυγά.
Λες και του μίλησ’ ο Χριστός, από νωρίς φροντίσει,
κι’ ούτε το πήραμ’ είδηση, απάνου στον καυγά.

Λίγον καιρό και κάναμε το υστερνό ταξίδι.
Δεν κράταγε άλλο το σκαρί, θα κάναμε βουτιά.
Στην 'ράδα' το φουντάραμε, κοντά στο Γαλαξείδι,
κι’ αργότερα το έκοψε, του παληατζή η φωτιά.

Τώρα απόμαχοι κι’ εμείς σε μια καρέκλα, 'ράδα'.
Κάπου τηλεφωνιόμαστε, αργά και τόσο, πια.
Μα δεν ξεχάσαμε ποτέ Μεγάλη Εβδομάδα,
εκείνη την Ανάσταση, κάτου στην Αραπιά.
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ενημερωτικά

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

Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας 
Ανοικτής Θαλάσσης

Ναυτικός Όμιλος Νέου Κάβου 
Ελληνικού

Ελληνική Κλάση Laser

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟΙΑΘ μετά από τις 
αρχαιρεσίες της 5ης Φεβρουαρίου 2020 και τη συγκρότησή του σε 
σώμα κατά την πρώτη συνεδρίασή του, έχει ως εξής:

Από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 26 Ιανου-
αρίου 2020, προήλθε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την τριετία 
26/12020 - 26/1/2023 το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως κάτωθι:

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κλάσης 
Laser μετά από τις αρχαιρεσίες της 19ης Φεβρουαρίου 2020 και τη 
συγκρότησή του σε σώμα κατά την πρώτη συνεδρίασή, έχει ως εξής:

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΟΠ για τη διετία 
2020-2022, όπως αυτό προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 19ης 
Ιανουαρίου 2020 και τη συγκρότησή του σε σώμα κατά την πρώτη 
συνεδρίαση είναι:

Πρόεδρος   Ιωάννης Μαραγκουδάκης

Α' Αντιπρόεδρος   Σταύρος Χατζηγρηγόρης 

Β' Αντιπρόεδρος   Νικόλαος  Αλτουβάς

Γενικός Γραμματέας  Γεώργιος Συκάρης

Ειδικός Γραμματέας  Κωνσταντίνος  
   Τσιγκαράς-Κωνσταντινίδης

Ταμίας   Κωνσταντίνος Μαρκουλιδάκης

Έφορος Εκπαιδεύσεως  Παναγιώτης Στρούζας 

Έφορος Αγώνων  Αργυρούλα Γαλάνη 

Έφορος Εθνικών Ομάδων  Ιωάννης Παπαδημητρίου

Έφορος Εντευκτηρίων & Εκδηλώσεων  
   Θωμάς Γαβαλάς

Έφορος Στόλου & Λιμένος  Εμμανουήλ Ρούδας

Πρόεδρος   Γιάννης Λογοθέτης

Αντιπρόεδρος   Θεόδωρος Στάθης 

Γενικός Γραμματέας  Γιάννης Μαρίνος

Ταμίας   Στέλιος Λεσιώτης

Έφορος Αθλητισμού  Βασίλης Κουρτέσης

Έφορος Εγκαταστάσεων  Σπύρος Σκαμνιωτέλλης

Έφορος Δημ. Σχέσεων  Διονύσης Παντής 

Αναπληρωτής Ταμία  Κώστας Μπενής

Αναπληρωτής  Εφ. Αθλητισμού Σπύρος Νομικός

Αναπληρωματικά Μέλη  Σταμάτης Σαχινόπουλος

   Θόδωρος Χαϊνης

   Βαγγέλης Φανουριάδης

Πρόεδρος  Βιργινία Κραβαριώτη  
  (Ολυμπιονίκης Ιστιοπλοΐας)

Αντιπρόεδρος  Κωνσταντίνος Χανιώτης 

Γενικός Γραμματέας Αικατερίνη - Μαρία Τσουκανέλη

Ειδικός Γραμματέας Παναγιώτης Δημητρακόπουλος

Ταμίας  Ευάγγελος Παύλου

Μέλη  Χαρίλαος Γκανιάτσας (Τεχνικός Σύμβουλος)

  Αριστείδης Μιχαήλ

Πρόεδρος   Παπαδημητρίου Ιωάννης

Αντιπρόεδρος   Μιχαλόπουλος Ανδρέας-Νικόλαος 

Γενικός Γραμματέας  Πάσχος Σπυρίδων

Ταμίας   Βενέτης Άρης

Ειδικός Γραμματέας  Νικολάου-Παλαιού Μαρία

Έφορος Αθλητισμού  Σπανάκης Νικόλαος

Έφορος Λιμένος   Θεοδοσίου Γαβριήλ

Έφορος Εντευκτητίου  Λιασκοβίτης Λάμπρος 

Έφορος Υλικού   Μπεντενιώτης Ηλίας

Μέλη   Τσουκαλά Μαύρα

   Καραπάνος Ευάγγελος

   Καλαργυρός Στέφανος

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

Η απάντηση του χρυσού και αργυρού Ολυμπιονίκη 
Νίκου Κακλαμανάκη στην Ε.Ι.Ο.

Αντί να εργαζόμαστε όλοι 
μαζί, η διοίκηση της Ε.Ι.Ο. 
αναλώνεται να πολεμά τους 
Έλληνες που προσπαθούν 
να κληροδοτήσουν τις γνώ-
σεις τους στην Ελλάδα. 

Με μεγάλη μου έκπληξη διάβασα στο 
περιοδικό σας και συγκεκριμένα στην 
σελίδα 16 του Τεύχους 145 του Ιστιο-
πλοϊκού Κόσμου, μέρος της επιστολής 
της διοίκησης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας προς τον ΠΟΙΑΘ, όπου 
σχολίαζε ορισμένες από τις απαντήσεις 
μου στην συνέντευξη που είχατε την ευ-
γενική καλοσύνη να κάνετε στον Βύρωνα 
Κοκκαλάνη και εμένα για το τεύχος 144. 
Αναφορικά με τον σχολιασμό αυτό, σας πα-
ραθέτω την απάντησή μου και αφήνω στην 
κρίση των αναγνωστών σας καθώς και 
κάθε άλλου που έχει σχέση με το άθλημα 
να διαμορφώσει την άποψή του.

Ξεκινώ από το γεγονός ότι οι διοικούντες 
την Ε.Ι.Ο. με αποκαλούν «πρώην αθλητή». 
Χωρίς όνομα. Το ότι δε γίνεται μνεία του 
ονόματός μου, αν και είμαι ένας «πρώ-
ην αθλητής» με 29 χρόνια αγωνιστικής 
καριέρας, δύο ολυμπιακά μετάλλια από 
τα οποία το ένα χρυσό, και αναρίθμητες 

διακρίσεις που τιμούν την χώρα μου και 
την ίδια την ομοσπονδία του αθλήματός 
μου, την Ε.Ι.Ο., αποτελεί κραυγαλέα απα-
ξιωτική συμπεριφορά προς το πρόσωπό 
μου και αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη 
νοοτροπία της διοίκησης της Ε.Ι.Ο.

Τώρα θα περάσω στο κυρίως θέμα. Στη 
Δανία λοιπόν στο παγκόσμιο πρωτά-
θλημα του 2018 της κλάσης RS:X, που 
αποτελούσε και αγώνα πρόκρισης για την 
Ολυμπιάδα στο Τόκυο, δεν μου χορήγησαν 
διαπίστευση προπονητή. Παρ’ όλα αυτά, 
μέσω τρίτης χώρας, της Κύπρου, κατάφε-
ρα να διαπιστευτώ για το πρωτάθλημα, 
να στηρίξω αγωνιστικά και να κατευθύνω 
τον Βύρωνα Κοκκαλάνη στους αγώνες, και 
τελικά να πετύχουμε, ακόμη και κάτω από 
αυτές τις αντίξοες συνθήκες την πρόκριση 
της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς αγώνες!

Οι αθλητικοί παράγοντες βέβαια της Ε.Ι.Ο., 
εκτός από την διαπίστευση, δεν έδωσαν 
ούτε και φουσκωτό για την υποστήριξη του 
Βύρωνα, παρότι συγκαταλέγεται στους 
καλύτερους αθλητές και παρότι θεωρητικά 
η Ε.Ι.Ο. έχει πολλά φουσκωτά και δαπανά 
κονδύλια για αυτά, (μήπως δεν είναι έτσι;). 
Επικαλέστηκαν μια νομοθετική διάταξη, 
και βέβαια επιχρύσωσαν την απάντη-
ση αυτή με αναφορά στο σεβασμό των 
δημοκρατικών αποφάσεων! Όλα αυτά θα 
απαντηθούν ένα προς ένα.

(1) Η επίκληση από τους αθλητικούς πα-
ράγοντες της Ε.Ι.Ο. του νόμου που ορίζει 
ποιος μπορεί να είναι προπονητής , δεν είναι 
τίποτα άλλο παρά άλλοθι για να καλύψουν 
την στάση τους απέναντί μου. Τίποτα δεν 
εμπόδιζε τη διοίκηση της Ε.Ι.Ο. σε εκείνη την 
περίσταση, όπως και σε πολλές ακόμη, να 
δικαιολογήσει στις ένοπλες δυνάμεις, όπου 
υπάγομαι, την έξοδό μου από την χώρα 
(άδεια προπονητή) δεδομένου ότι υπάγομαι 
σε ειδικό καθεστώς, που απαιτεί η έξοδος 
μου να τυγχάνει επίσημης δικαιολογίας. 
Επίσης τίποτα δεν εμπόδιζε τη διοίκηση της 
Ε.Ι.Ο. να μου χορηγήσει την απαιτούμενη 
διαπίστευση προπονητή μέσω της διοργα-
νώτριας αρχής του πρωταθλήματος, ώστε 
να μπορώ να εισέλθω ελεύθερα στις χερ-
σαίες εγκαταστάσεις, αλλά και στον υγρό 
στίβο, του Παγκοσμίου στη Δανία. 

Απόδειξη σε τούτο αποτελεί το γεγονός ότι 
η Ε.Ο.Ε. η οποία εκ της θέσεως της είναι 
ανώτερο όργανο από την Ε.Ι.Ο. έναν μήνα 
πριν, μου χορήγησε διαπίστευση προπονη-
τή. Άρα κάτι δεν πάει καλά! 

Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Ε.Ι.Ο. κύριος 
Αντώνης Δημητρακόπουλος επιβεβαίωσε 
προφορικά ότι θα δώσει διαπίστευση και 
φουσκωτό υποστήριξης. Η υπόσχεση αυτή 
αναιρέθηκε 2 ημέρες πριν εκπνεύσει η προ-
θεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής, 
αφήνοντάς μας μηδαμινά περιθώρια για 
να ξεπεράσουμε αυτή την άδικη ανατρο-
πή. Ευτυχώς, κατάφερα οριακά να λάβω 
διαπίστευση μέσω της Κύπρου η οποία 
αν και τυπικά τρίτη χώρα, ουσιαστικά 
είναι αδελφή χώρα και αισθάνομαι άπειρη 
εκτίμηση για την ταχεία ανταπόκρισή της. 
Καθώς η διοίκηση της Ε.Ι.Ο. δεν μας πα-
ραχώρησε φουσκωτό με τα διακριτικά της 
Ελλάδας, αναγκαστήκαμε να νοικιάσουμε 
φουσκωτό, το οποίο μοιραστήκαμε με την 
ομάδα της Κύπρου. Αν και στη συνέχεια το 
κόστος καλύφθηκε, κατά τη διάρκεια του 
πρωταθλήματος έπρεπε να αλλάξουμε τον 
οικονομικό μας σχεδιασμό, εγώ έπρεπε να 
βρω φτηνότερο τόπο διαμονής και έτσι έμει-
να πολύ μακρύτερα, και χωριστά από τον 
Βύρωνα Κοκκαλάνη (25 λεπτά απόσταση 
με αυτοκίνητο) Αυτή η σπατάλη χρόνου είχε 
σοβαρές επιπτώσεις στην αγωνιστική μας 
απόδοση. Αυτές είναι οι αντίξοες συνθήκες 
για τις οποίες κάναμε λόγο. Δεν καταλα-
βαίνω γιατί δεν έδωσαν φουσκωτό στον 
Βύρωνα Κοκκαλάνη. Μήπως και αυτό υπα-
γορεύονταν από κάποιο νόμο ή ίσως από 
τις δημοκρατικές αποφάσεις που επανει-
λημμένα επικαλούνται; Θεωρώ ότι ήθελαν 
την απαξίωσή και τελικά εξόντωσή μου ως 
Ολυμπιονίκη-προπονητή και δεν δίστασαν 
να παρακωλύσουν και τον Βύρωνα Κοκκα-
λάνη για να ικανοποιήσουν το σχέδιο τους. 
Το ότι κινήθηκαν από εσωτερικά κίνητρα 
ταπεινής φύσεως εναντίον μου τεκμηριώνε-
ται άλλωστε από πολλά γεγονότα. Από τον 
τρόπο που απευθύνονται σε εμένα, από το 
γεγονός ότι κατά την διάρκεια της σχολής 
προπονητών μου αρνήθηκαν να παρουσι-
άσω εργασία ή εισήγηση πάνω σε θέματα 
της διδακτέας ύλης που θα αφορούσε την 
ολυμπιακή ιστιοσανίδα ενώ υπήρχε η δυνα-
τότητα και επιπλέον αποτελούσε επιθυμία 
της πλειοψηφίας των μελλοντικών προπο-
νητών, από το γεγονός ότι επανειλημμένα 
δεν με καλούν σε βραβεύσεις του Βύρωνα 
Κοκκαλάνη αν και καλούν προπονητές 
άλλων αθλητών και πολλά άλλα περιστα-
τικά για τα οποία επιφυλάσσομαι για τη 
δημοσίευσή τους στο μέλλον.

(2) Η υπόθεση μου, δεν είναι μοναδική! Δεν 
είμαστε μοναδικοί δυστυχώς που υφιστά-
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Το παρακάτω κείμενο, είναι η απάντησή του χρυσού 
& αργυρού Ολυμπιονίκη Νικόλα Κακλαμανάκη στην 
επιστολή της ΕΙΟ, που δημοσιεύσαμε στην σελίδα 16 
του τεύχους 145 του Ιστιοπλοϊκού Κόσμου και απηχεί 

αποκλειστικά τις απόψεις του υπογράφοντος.
Η συντακτική ομάδα του Ιστιοπλοϊκού Κόσμου τηρώντας 
πιστά τις αρχές της ελευθεροτυπίας, δημοσιεύει τις από-
ψεις και των δύο μερών. 

μεθα αναίτιες δοκιμασίες εκ μέρους των 
διοικούντων της Ε.Ι.Ο. Αυτή τη στιγμή πρέ-
πει να σημειωθεί ότι η διοίκηση της Ε.Ι.Ο. 
έχει τελματώσει μια σειρά από κορυφαίους 
αθλητές, πάνω από το ½ των αθλητών/
προπονητών, που θα λάβουν μέρος στην 
προσεχή Ολυμπιάδα. Λαμβάνοντας 
παράλογες αποφάσεις, οι παράγοντες 
της Ε.Ι.Ο. έχουν δημιουργήσει απελπισία 
και αβεβαιότητα σε σημαντικότατους 
αθλητές. Οι αποφάσεις που έχουν λάβει 
για παράδειγμα στο θέμα των προκρίσεων 
των καλύτερων υποψήφιων για μετάλλιο 
στο Τόκιο Παύλου Καγιαλή – Τάκη Μάντη 
470 και Βασιλείας Καραχάλιου Laser είναι 
εντελώς παράλογες και αποκαλύπτουν 
συστημικής φύσεως προβλήματα στο 
τρόπο διοίκησης της Ε.Ι.Ο. και στον τρόπο 
λήψης αποφάσεων. Η Ε.Ι.Ο. αυτή τη στιγμή 
είναι μια ομοσπονδία που αντί να είναι στο 
πλευρό των αθλητών, στέκεται απέναντι 
τους αποτελώντας εμπόδιο.

(3) Σχετικά με τις καλές προθέσεις της 
διοίκησης της Ε.Ι.Ο. και την πρωτοβουλία 
που υποτίθεται έλαβε για να συμπεριλη-
φθεί «εξαίρεση» μου στο νόμο που θα όριζε 
ποιοι μπορούν να είναι προπονητές (για 
μένα αλλά και για άλλα πρόσωπα που θα 
τελούσαν στις αυτές συνθήκες, ήτοι χρυσό 
ολυμπιακό, χρυσό παγκόσμιο, χρυσό 
Πανευρωπαϊκό) , σημειώνω πως:

(α) Επί 2 και πλέον χρόνια, δεν 
λειτούργησε σχολή προπονητών, 
ώστε να περάσω την διαδικασία 
και να λάβω άδεια προπονητή Γ 
κατηγορίας. 

(β) Όταν λειτούργησε η σχολή, 
κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων 
επιτράπηκε στον Βύρωνα Κοκκα-
λάνη να παρουσιάσει μια εισήγηση 
πάνω στο ολυμπιακό άθλημα της 
ιστιοσανίδας. Όμως ο Βύρωνας δεν 
αισθάνονταν άνετα να κάνει την 
παρουσίαση και προτείναμε να την 
κάνω εγώ στη θέση του. Προς μεγά-
λη έκπληξη δική μου αλλά και των 
συμμετεχόντων (μελλοντικών προπο-
νητών) και παρά της εκκλήσεις μας 
στη σχολή, ο διευθυντής της σχολής 
Γιώργος Σκλαβούνος, υπάλληλος 
της Ε.Ι.Ο., δε μου επέτρεψε να κάνω 
την παρουσίαση.

(γ) Τα γεγονότα είναι εκ διαμέτρου 
αντίθετα από αυτά που παρουσιάζο-
νται από τη διοίκηση της Ε.Ι.Ο.: Όταν 

παρευρέθηκα στο γραφείο του πρώην 
Υφυπουργού κ. Βασιλειάδη δέχτηκα 
μια ηθικά απαράδεκτη πρόταση. Μου 
πρότεινε να φροντίσει να «τακτοποι-
ήσει» νομοθετικά τη περίπτωση μου 
σε μια επόμενη νομοθετική τροπο-
ποίηση, με την προϋπόθεση ότι θα 
σταματήσω να εκφράζομαι αρνητικά 
για τη διοίκηση της Ε.Ι.Ο. Φυσικά και 
δεν αποδέχτηκα την πρόταση. 

Τα παραπάνω δείχνουν όχι μόνο ότι δεν 
υπήρχε η παραμικρή ειλικρινής προσπά-
θεια εκ μέρους της Ε.Ι.Ο., η οποία επιβάλ-
λεται άλλωστε και για λόγους αξιοκρατίας 
και ουσιαστικής ισότητας, αλλά αντίθετα 
παρουσιάζεται μια αθέμιτη υποστήριξη 
συμφερόντων, που επηρέασε δυσμενώς τη 
θέση μου. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός 
ότι ο κ. Βασιλειάδης μίλησε ως εκπρόσω-
πος των συμφερόντων της Ε.Ι.Ο. και όχι ως 
Υφυπουργός αθλητισμού.

Επιστρέφοντας στο αρχικό επιχείρημα της 
Ε.Ι.Ο. για σεβασμό σε δημοκρατικές απο-
φάσεις, δηλώνω ότι αποτελεί ένα λεκτικό 
άλλοθι για στις ενέργειές τους, οι οποίες 
προσβάλλουν την αξιοκρατία και την 
ισότητα. Όταν ζήτησα άδεια να προπονή-
σω τον Βύρωνα Κοκκαλάνη, δεν ζήτησα 
χάρη. Θέλησα να κληροδοτήσω στην 
επόμενη γενιά τις γνώσεις και την εμπειρία 
τόσων χρόνων και που με αυτόν τον τρόπο 
μένουν στην πατρίδα μου και συνεχίζουν 
να φέρνουν διακρίσεις. Για να το καταφέρω, 
επικαλέστηκα τις αρχές δικαίου και ζήτησα 
ότι δικαιούμαι υπό το πρίσμα των γενικώς 
αποδεκτών αρχών και της αντίληψης του 
κοινού νου. Είναι παράλογο μετά από 
την πορεία μου στο άθλημα να πρέπει να 
πάω σε μία σχολή η οποία δεν υπάρχει. 
Ανήκω σε ένα ολυμπιακό αγώνισμα που δε 
διδάσκεται σε καμία σχολή προπονητών 
παγκοσμίως, ώστε να κατέχω κάποια πι-
στοποίηση ή δίπλωμα, όπως μου ζήτησε η 
διοίκηση της ΕΙΟ. Στο ολυμπιακό αγώνισμα 
της ιστιοσανίδας στο οποίο όχι μόνο έχω 
διακριθεί ως αθλητής αλλά έχω πρωτοτυ-
πήσει και έχω προσφέρει καινοτόμο έργο 
μέσω ερευνητικών εργασιών σε διάφορα 
επίπεδα, σύμφωνα με τη διοίκηση της Ε.Ι.Ο., 
δε δικαιούμαι να μεταφέρω τις γνώσεις και 
την εμπειρία μου, στους διαδόχους μου, 
εάν δεν περάσω από μία σχολή φάντασμα. 
Αυτός ο παραλογισμός είναι ένας από τους 
βασικούς λόγους του brain drain, μαζί με 
την αναξιοκρατία. Είμαι εχθρός τους γιατί 
εισάγω ουσιαστική πρόοδο.

Με δεδομένο ότι στην Ε.Ι.Ο. χρεωνόταν 
η αργοπορημένη λήψη διαπίστευσης, με 
δεδομένο ότι ήταν θέμα ολίγων μηνών να 
λάβω διαπίστευση, με δεδομένο ότι έχω 
ένα τεράστιο υπόβαθρο που δεν μπορεί 
να αμφισβητηθεί, μπορούσε κάλλιστα 
η διοίκηση της Ε.Ι.Ο. να κάνει χρήση 
της κατάστασης εξαίρεσης. Ας είμαστε 
ειλικρινείς. Ποιος θα τους εγκαλούσε εάν 
έδιναν διαπίστευση προπονητή στο Νίκο 
Κακλαμανάκη; Η Ελληνική Ολυμπιακή 
Επιτροπή η οποία μου έδωσε διαπίστευ-
ση, είναι θεσμός δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και 
ανώτερος της Ε.Ι.Ο., αφού εκπροσωπεί τις 
ολυμπιακές αξίες στην Ελλάδα συνολικά. 
Η Ε.Ι.Ο. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου, το οποίο χορηγείται και εποπτεύ-
εται από το κράτος. Αυτό σημαίνει ότι 
προϋπήρχε επίσημη τοποθέτηση επίσημου 
Ολυμπιακού θεσμού και ότι δεν υπάρχει 
πρόβλημα. Με την στάση τους επέδειξαν 
ανακόλουθη μεταχείριση απέναντί μου, 
παραβιάζοντας συνταγματικές αρχές 
(contra factum proprium). Δεν το έκαναν 
γιατί ακριβώς ο αληθινός σκοπός τους 
ήταν να με μειώσουν.

Τέλος θα ήθελα να επισημάνω ένα παράδο-
ξο για να κλείσω το θέμα. Οι άνθρωποι που 
με εμποδίζουν με πρόσχημα την έλλειψη 
προσόντων, δεν έχουν κανένα διοικητικό 
προσόν. Σε μια εποχή όπου η επιστήμη του 
αθλητικού management προοδεύει και οι 
απαιτήσεις αυξάνονται, οι παράγοντες της 
Ε.Ι.Ο. όχι μόνο δε διαθέτουν τα ουσιαστικά 
προσόντα ώστε να διοικήσουν το άθλημα 
αλλά είναι οι ίδιοι επί 3 δεκαετίες. Είναι μά-
λιστα και αντίθετοι στο να τεθούν κανόνες 
χρηστής διακυβέρνησης στην παγκόσμια 
ομοσπονδία (World Sailing) επειδή δεν τους 
συμφέρουν ατομικά, αποτελώντας έτσι 
και διεθνή τροχοπέδη για τη βελτίωση του 
ναυταθλητισμού. https://www.sailing.org/
about/governance/index.php. 

Στο εξής τους παρακαλώ να με αναφέρουν 
με το όνομα μου, όπως άλλωστε κι εγώ. 
Δεν είμαι δα και άγνωστος! Και βέβαια, 
καλό θα ήταν να επιδείκνυαν και το στοι-
χειώδη σεβασμό και ειλικρίνεια. 

Όπως είπε ο Μάρκος Μπότσαρης  
«τα διπλώματα κερδίζονται στη μάχη».
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Οι Δήμοι Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών δίνουν ξανά τα χέρια 
και με μια συμβολική κίνηση τιμούν την επέτειο των 200 χρόνων 
από την Επανάσταση του 1821

Συνεργασία των δύο ομίλων της Πάτρας, Ι.Ο.Πατρών & Α.Ι.Ο.Ρ 
Ιάσων με τον Κωνσταντίνο Χανιώτη

Η συμπλήρωση 200 χρόνων 
από την έναρξη του Αγώνα της 
Ανεξαρτησίας και η επαναστατική 
αφετηρία της δημιουργίας του νε-
ότερου και σύγχρονου ελληνικού 
κράτους, σηματοδοτεί μια εθνική 
απαίτηση αναστοχασμού και ένα 
κομβικό σημείο στη διαρκή διαδι-
κασία αυτοσυνειδησίας. 

Τα τρία νησιά που σχημάτισαν τον στόλο 
που έμελλε να γράψει χρυσές σελίδες στην 
ιστορία της Ελλάδας στα χρόνια του ξεση-
κωμού, τότε που με κοινή δημοσίευση από 
τις διοικήσεις τους προς τους απανταχού 
Έλληνες έφτιαξαν το «προκήρυγμα εθνικόν», 
σήμερα με μία συμβολική κίνηση ενώνονται 
εκ νέου σε κοινή τροχιά. 

Τα τρία νησιά με τη μεγάλη ναυτική δύνα-
μη κατά τον αγώνα, ένωσαν και πάλι τις 

δυνάμεις τους, 200 χρόνια 
μετά την Επανάσταση, σε 
συνάντηση που είχαν οι 
δήμαρχοί τους στις 26 
Φεβρουαρίου.

Οι δήμαρχοι Ύδρας, Σπε-
τσών και Ψαρών, Γιώργος 
Κουκουδάκης, Παναγιώ-
της Λυράκης και Κώστας 
Βρατσάνος υλοποιώντας 
τις αποφάσεις των δημο-
τικών τους συμβουλίων 
έδωσαν τα χέρια και σφρά-
γισαν την απόφασή τους, 
αφού πρώτα συζήτησαν 
το γενικό περίγραμμα 
των όρων Πρωτοκόλλου 
Αδελφοποίησης καθώς 
και τη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων. 

Οι τρεις ιστορικοί δήμοι που θα κινηθούν 
στα νησιά τους με φιλόδοξα, σύγχρονα και 
εμπνευσμένα επετειακά προγράμματα, σε 
κοινή παρουσίαση στην Αθήνα, στα μέσα Μα-

ΐου του 2020 και σε μία αναμνηστική τιμητική 
τελετή, θα εκκινήσουν τη διαδικασία της υπο-
γραφής του Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησής 
τους, που θα σηματοδοτήσει τις κοινές τους 
δυναμικές εορταστικές δράσεις.

Στα πλαίσια ανάπτυξης του αθλή-
ματος της ιστιοπλοΐας και ειδικό-

τερα της κλάσης Laser 4.7, στην 
Πάτρα βρέθηκε το ΣαββατοΚύρια-
κο 22-23/02, ο καταξιωμένος 
προπονητής Κώστας Χανιώτης. 

Ο πολύ έμπειρος τεχνικός, προσέφερε 
γνώση και εμπειρία στους αθλητές και τις 
αθλήτριες των δύο ομίλων. Η προπόνηση 
περιείχε μια σειρά θεωρητικών μαθημάτων 
και πρακτική άσκηση στον Πατραϊκό ιστι-
οπλοϊκό στίβο. Ο καιρός επιφύλασσε δύο 
υπέροχες 
εκπαιδευτι-
κές ημέρες 
για αθλητές/
τριες και 
προπονητές. 
Ο Ιστιοπλο-
ϊκός Όμιλος 
Πατρών και 
ο Αθλητικός 
Ιστιοπλοϊκός 
Όμιλος Ρίου 
ΙΑΣΩΝ, συ-
νεργάστηκαν 

προκειμένου οι μικροί αθλητές, να μπορέ-
σουν να κερδίσουν τόσο από την προπόνηση 
με έναν υψηλού επιπέδου προπονητή, όσο 
και από τη μεταξύ τους συνεργασία και τον 
ανταγωνισμό στα πλαίσια της ευγενούς άμιλ-
λας. Πολύ σημαντική είναι και η εμπειρία που 
κέρδισαν οι προπονητές των δύο Ομίλων, 
μέσα από τέτοιου επιπέδου δράσεις.

Τα ΔΣ και των δύο Ομίλων, θα ήθελαν να 
ευχαριστήσουν τον χώρο εστίασης Ιστιοπλοϊ-
κός Όμιλος Πατρών και το ξενοδοχείο Adonis 
City Hotel.

ενημερωτικά
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Στις 8 και 9 Φε-
βρουαρίου 2020, 
παρ’ όλες τις αντίξο-
ες καιρικές συνθή-
κες και το τσουχτερό 
κρύο, διεξήχθη με 
μεγάλη επιτυχία ο 
διασυλλογικός αγώ-
νας για σκάφη τύπου 
Laser "ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΦΙΛΙΑΣ 2020" του 
ΝΟΕΦ. 

Συμμετείχαν 16 
Όμιλοι με 112 
αθλητές από όλη 
την Ελλάδα, όπως: 
ΙΟΠ, ΝΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ, ΝΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ, ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, 
ΟΣΦΠ, ΣΕΑΝΑΤΚ, ΝΟ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΝΟ ΧΙΟΥ, ΝΟ ΠΑΡΟΥ, ΝΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΦΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ, ΝΟ 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΝΑΟ ΜΑΤΙ.

Στον αγώνα συμμετείχαν οι αθλητές του Ομίλου: Ανδρίτσος 
Φίλιππος, Βέκκος Παναγιώτης, Διακάκη Πολυτίμη, Κασκαντάμη 
Αναστασία, Παπαδάκος Γιώργος και Σελέντης Ρωμανός.

Στην κατηγορία Laser Rdl ο αθλητής του ΝΟΕΦ Γιώργος Παπαδάκος 
κατέλαβε την 1η θέση. Στην κατηγορία Laser 4.7 η αθλήτρια Πολυτί-
μη Διακάκη κατέλαβε την 3η θέση γυναικών, η αθλήτρια Αναστασία 
Κασκαντάμη κατέλαβε την 3η θέση κοριτσιών U16 και ο αθλητής 
Παναγιώτης Βέκκος κατέλαβε την 3η θέση αγοριών U16.

Συγχαρητήρια στους αθλητές μας και τον προπονητή μας!

Ο σχεδιαστής και κατασκευαστής 
της οικογενειακής επιχείρησης 
Δαφνομήλης Αντώνης είναι 25 και 
πλέον χρόνια αθλητής Ιστιοσανίδας 
και Ιστιοπλοΐας.

Η αγάπη μας για τη θάλασσα μας 
οδήγησε να δημιουργήσουμε με 
πάθος και μεράκι χειροποίητα υψηλής αισθητικής μπρελόκ που 
απευθύνονται στους λάτρεις της ιστιοπλοίας και όχι μόνο. Τα προϊ-
όντα μας θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.dbjewels.gr

Τα μέλη του Πανελλήνιου Όμιλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσ-
σης (Π.Ο.Ι.Α.Θ.) θα έχουν εκπτωση 20% σε ολα μας τα προιόντα!

DB Jewels, Dafnomilis A.Antonis, T.: 210 3237494, 6932262434 
www.dbjewels.gr – dbjewels@otenet.gr

Αγώνας laser  
"Ειρήνης Φιλίας 2020"

DB Jewels - Υψηλής ποιότητας 
κοσμήματα από το 1960

Συνεργασία του ΠΟΙΑΘ 
με την "Ναυτίλος Α.Ε."

Ο ΠΟΙΑΘ επ’ ευκαιρία της προσφοράς υπό 
της "Ναυτίλος Α.Ε.", της υποστήριξης του 
AEGEAN 600 επεξέτεινε την συνεργασία 
του με την εταιρεία και κατόπιν τούτου η 
Εταιρία "Ναυτίλος Α.Ε." θα προσφέρει 15% έκπτωση στα μέλη 
του Ομίλου σε όλα τα προϊόντα της εκτός ελαχίστων εξαιρέ-
σεων (π.χ. στα ηλεκτρονικά) και 25% έκπτωση στους μαθητές 
της Σχολής του Ομίλου για είδη ρουχισμού.
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ενημερωτικά

Δημοσιογράφοι 'καπετανεύουν' δεξαμενόπλοιο
στον προσομοιωτή της HELMEPA

Εκπρόσωποι ναυτιλιακών ΜΜΕ είχαν την ευ-
καιρία να ζήσουν την εμπειρία εικονικής πλοή-
γησης super tanker στα στενά του Βοσπόρου, 
χειριζόμενοι σαν καπετάνιοι τον προσομοιωτή 
(Simulator) γέφυρας, που τους παρουσίασε η 
HELMEPA στα γραφεία της, χθες Τετάρτη, 26 
Φεβρουαρίου 2020. Είδαν στην πράξη σενάρια 
ρεαλιστικής εμπειρίας πλοήγησης και χειρισμών 
πλοίου σε ήρεμες και επικίνδυνες καταστάσεις, τα 
οποία ο προσομοιωτής της HELMEPA προσφέρει 
στις εταιρείες-μέλη για την εξάσκηση των αξιωμα-
τικών τους. 

Οι δημοσιογράφοι, παίζοντας το ρόλο του καπετάνιου μέσα στη 

ρεαλιστική ατμόσφαιρα του προσομοιωτή, προσπαθώντας να 
περάσουν το πλοίο τους από τα Στενά του Βοσπόρου, διαπί-

στωσαν πόσο σημαντικά συμβάλλει η πειστική αναπαράσταση 

άσχημων συνθηκών στην προετοιμασία των αξιωματικών για να 

αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα σωστά και ψύχραιμα. Σενάρια 

άσχημου καιρού, πυκνής κυκλοφορίας πλοίων με λίγο φωτισμό με 

σύγχρονη αντιμετώπιση μηχανικών προβλημάτων βοηθούν στην 

εξοικείωση και κατανόηση του πόσο επιδρούν φυσικές δυνάμεις 

στην πλοήγηση και το χειρισμό του πλοίου. 

Ηλεκτρονικά ναυτιλιακά βοηθήματα τελευταίας τεχνολογίας όπως 

GPS, AIS, Echo-Sounder, Speed Log, VDR, RADAR, GMDSS, VHF, 

Ship Control και Conning Display, ECDIS και τα απαιτούμενα συστή-

ματα επικοινωνίας και ενδοεπικοινωνίας, αποτελούν τον πιστοποι-

ημένο από το DNV GL υψηλής ποιότητας προσομοιωτή γέφυρας 

της HELMEPA για διαφόρους τύπους και εκτοπίσματος 'πλοίων'.

Ο προσομοιωτής γέφυρας της HELMEPA αποτελεί δωρεά του 
Εταιρικού Μέλους DNV GL σε αναγνώριση του έργου της στην 
εθελοντική επιμόρφωση των ναυτιλλόμενων για την πρόληψη 
της ρύπανσης και τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα. 
Στα τρία χρόνια που λειτουργεί έχουν γίνει 148 σεμινάρια με 
558 συμμετοχές αξιωματικών ΕΝ και ΠΝ, 84 αξιολογήσεις 

(Assessments) υποπλοιάρχων πριν την προαγωγή τους καθώς και 

8 “tailor- made” σεμινάρια όπως τα ζήτησε εταιρεία μέλος.

Η επίσκεψη έκλεισε με την επίδοση αναμνηστικού πιστοποιητικού 

σε κάθε δημοσιογράφο ενώ τυχερός της κλήρωσης που έγινε ήταν 

ο κ. Μηνάς Τσαμόπουλος που κέρδισε ναυτικά κιάλια για μελλοντι-

κά του ασφαλή ταξίδια. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόμενα το 2020 σε-

μινάρια προσομοιωτή αναφέρονται στο www.helmepa.gr αλλά και 

στο τ/φ 210 9343988.

(Α-Δ) Α. Τσιμπλάκης, Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Μ. Τσαμόπουλος, ΠΡΩΤΟ 
ΘΕΜΑ, Ν. Δούκας, ΝΑΥΣ, Δ. Μητσάτσος, Γενικός Διευθυντής/HELMEPA, 
Ι. Μεγαριώτης, MARITIME ECONOMIES, Κρ. Πρεκεζέ, Εκτελεστική 
Συντονίστρια/HELMEPA, Γ. Τζιαγκίδης, Simulator Instructor/HELMEPA.

(Α-Δ) Μ. Τσαμόπουλος, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 
και Δ. Μητσάτσος, Γενικός Διευθυντής/
HELMEPA.
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Εκδήλωση προς τιμή των συντελεστών 
των Ναυτιλιακών Προγραμμάτων της HELMEPA

Συνεργασία HELMEPA και Βατραχανθρώπων 

Σε ιδιαίτερα φιλικό και ευχάριστο κλίμα, τo 
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο της HELMEPA 
για "Πρόληψη της Ρύπανσης, Ασφάλεια στη 
Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση" 
δεξιώθηκε, στο ξενοδοχείο Athens Marriott, 
τους συντελεστές των ναυτιλιακών επιμορ-
φωτικών του προγραμμάτων, την Πέμπτη, 30 
Ιανουαρίου 2020.

Στο γεύμα παρακάθησαν οι εισηγητές των 42 
θεμάτων των 29 σεμιναρίων του νέου Προγράμ-
ματος του 2020 της HELMEPA, για αξιωματι-
κούς Εμπορικού και Πολεμικού Ναυτικού καθώς 
Λιμενικού Σώματος. Επίσης, οι εκπρόσωποι των 
17 εταιρειών και οργανισμών μελών, του Αρχη-
γείου του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτο-
φυλακής και της ΕΛΥΔΝΑ από όπου προέρχονται 
οι εισηγητές του φετινού προγράμματος καθώς 
και ο Πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής 
της HELMEPA. 

Καλωσορίζοντας τους καλεσμένους, ο Γενικός 
Διευθυντής, κ. Δημήτρης Μητσάτσος, ευχα-

ρίστησε θερμά όλους για την εθελοντική τους 
συμβολή στις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες 
της HELMEPA για τη διαρκή αναβάθμιση της 
περιβαλλοντικής συνείδησης και του πνεύ-
ματος ασφάλειας των εθελοντών μελών της. 
Συμπλήρωσε όμως, πως ενώ ο προσομοιωτής 
γέφυρας της HELMEPA ουσιαστικά τους ανήκει, 
οι εταιρείες μέλη δεν τον αξιοποιούν στο βαθμό 
που αναμενόταν.

Μετά την παρουσίαση του Προγράμματος από 
την Εκτελεστική Συντονίστρια της HELMEPA, 
κα Κριστιάνα Πρεκεζέ, o South Europe Marine 
and Offshore Manager του Lloyd’s Register, κ. 
Θεοδόσης Σταματέλλος, η Deputy CEO της 
Diana Shipping Services S.A. και μέλος του 
Δ.Σ. της HELMEPA, κα Σεμίραμις Παληού, ο 
πρόεδρος της Εκπ. Επιτροπής της HELMEPA και 
DPA/CSO και RS&Q της Costamare Shipping, 
καπτ. Γιάννης Δρακογιαννόπουλος, o DMR & 
Safety Manager της S. Livanos-Hellas και μέλος 
της Εκπ. Επιτροπής, καπτ. Μιχάλης Φραγκιάς 
και ο Deputy Director Manager/Spill Response 

της Environmental Protection Engineering, κ. 
Θανάσης Πολυχρονόπουλος εξέφρασαν την 
ικανοποίηση τους για την προσφορά όλων των 
συντελεστών και ευχαρίστησαν τα στελέχη της 
Γραμματείας της HELMEPA για την άψογη συνερ-
γασία στην κατάρτιση του ετήσιου Προγράμμα-
τος. Ιδιαίτερα υπογράμμισαν τη σημασία της επι-
μόρφωσης που προσφέρει η HELMEPA όχι μόνο 
σε τεχνικά θέματα αλλά και στην κινητοποίηση 
του ανθρώπινου παράγοντα να συμμετέχει στις 
κοινές προσπάθειες περιορισμού της ρύπανσης 
και προστασίας της ζωής στη θάλασσα.

 

Περισσότερες 
πληροφορίες 
σχετικά με το 
νέο Επιμορφω-
τικό Πρόγραμμα 
βρίσκονται στο 
σύνδεσμο: https://
bit.ly/3b2W77o 

Μια νέα συνεργασία ξεκίνησε και τυπικά την 
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020, με την 
υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ 
HELMEPA και Συνδέσμου Ελλήνων Βατρα-
χανθρώπων (ΣΕΒ). Οι πρόεδροι Δρ. Γ. Γράτσος 
και αρχιπλοίαρχος (εα) Α. Παλατιανός ΠΝ, δέ-
σμευσαν τους δύο οργανισμούς να συμβάλλουν 
από κοινού στην ενημέρωση μαθητών αλλά και 
ναυτικών για το περιβάλλον και την ασφάλεια.

Ειδικότερα, τις πρωτοβουλίες της HELMEPA, 
που περιλαμβάνουν εθελοντικές-εκπαιδευτικές 
δράσεις καθαρισμού ακτών, θα εμπλουτίσει ο 
ΣΕΒ με καταδύσεις των εθελοντών μελών του 
για να αναδείξουμε το ρόλο του ανθρώπου στη 
ρύπανση των θαλασσών και του βυθού. Επίσης, 
ο ΣΕΒ θα συμμετάσχει με ειδικές παρουσιάσεις 

ασφάλειας στη θάλασσα, σε προγράμματα 
της HELMEPA σε Ελλάδα και Κύπρο, που 
υποστηρίζει το Lloyd’s Register Foundation.

Τον κ. Παλατιανό συνόδευαν ο αντιπρό-
εδρος του ΣΕΒ κ. Χ. Ποζίδης και ο γεν. 
γραμματέας κ. Α. Λάμπρου, οι οποίοι 
και συζήτησαν με τον πρόεδρο, το γενικό 
διευθυντή και τα αρμόδια στελέχη της Γραμ-
ματείας της HELMEPA για τον προγραμματι-
σμό της συνεργασίας που θα ακολουθήσει.

(Α-Δ) Χ. Ποζίδης, αντιπρόεδρος/ΣΕΒ, Α. 
Παλατιανός, πρόεδρος/ΣΕΒ, Δ. Μητσάτσος, γεν. 
διευθυντής/HELMEPA, Δρ Γ. Γράτσος, πρόεδρος 
ΔΣ/HELMEPA και Α. Λάμπρου, γεν. γραμματέας/

ΣΕΒ κατά την υπογραφή του μνημονίου 
συνεργασίας.

Αριστερή φωτογραφία:
(Α-Δ) Γ. Πολυχρονόπουλος, 
πρόεδρος και CEO/
Environmental Protection 
Engineering S.A. και επίτιμο 
μέλος της HELMEPA, Κρ. 
Πρεκεζέ, Εκτελεστική 
Συντονίστρια/HELMEPA, Γ. 
Δρακογιανόπουλος, DPA/CSO 
και RS&Q/Costamare Shipping 
Co. S.A. και πρόεδρος της Εκπ. 
Επιτροπής της HELMEPA, Δ. 
Μητσάτσος, Γενικός Διευθυντής/
HELMEPA.

Δεξιά φωτογραφία:

(Α-Δ) Α. Αποστολίδης, General 
Manager/Cleopatra Shipping 
Agency Ltd., Σ. Παληού, Deputy 
CEO/Diana Shipping Services 
S.A. και μέλος του Δ.Σ. της 
HELMEPA, Δ. Μητσάτσος, 
Γενικός Διευθυντής/HELMEPA, 
Μ. Φραγκιάς, DMR & Safety 
Manager/S. Livanos-Hellas S.A. 
και μέλος της Εκπ. Επιτροπής της 
HELMEPA.
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άρθρο

Τις τελευταίες μέρες βρισκόμα-
στε εν μέσω φρενίτιδας λόγω της 
αύξησης των κρουσμάτων μιας όχι 
και τόσο καινούριας ίωσης η οποία 
επανεμφανίστηκε με νέο πρόσωπο 
στην Ασία και ταξίδεψε σχεδόν σε 
όλο τον κόσμο. 

Πρόκειται για ένα ιό που αν μπορούσαμε 
να τον εξετάσουμε μορφολογικά, θα βλέ-
παμε μια σχεδόν απλοϊκή σφαιρική δομή. 
Προστατευμένη εξωτερικά από ένα έλυτρο 
που περικλείει την «ουσία» του ιού (τη γενε-
τική του πληροφορία), ενώ προεξέχουν σαν 
ρόπαλα οι πρωτεΐνες του, δίνοντας έτσι την 
εικόνα κορώνας από την οποία κέρδισε το 
βασιλικό όνομά του.

Το όνομα του νέου στελέχους του ιού είναι 
COVID-19. Μεταδίδεται από άνθρωπο σε 
άνθρωπο με αναπνευστικά σταγονίδια, 
με στενή επαφή και επειδή επιβιώνει 

στο άψυχο περιβάλλον, από λίγες ώρες 
έως λίγες μέρες, μπορεί να μεταδοθεί 
και με μολυσμένα αντικείμενα. Μετά 
από λοίμωξη η ανοσία δεν είναι πλήρης με 
αποτέλεσμα να παρατηρούνται επαναλοι-
μώξεις. Η μετάδοση ξεκινά από το στάδιο 
επώασης, τότε δηλαδή που δεν υπάρχουν 
έκδηλα συμπτώματα. Η διασπορά ποικί-
λει ανάλογα με το ιικό φορτίο του φορέα. 
Ενθαρρυντικό είναι ότι με τα μέχρι τώρα 
δεδομένα τα παιδιά σπάνια εκδηλώνουν 
τη νόσο. Μπορεί όμως να φέρουν τον ιό 
και να τον διασπείρουν στους ενήλικες. Η 
εποχικότητα του νέου στελέχους θα είναι 
διαφορετική από των προηγούμενων κορο-
νοϊών πράγμα που σημαίνει ότι θα προκα-
λούνται λοιμώξεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους, εν αντιθέσει με την κλασική εποχική 
κατανομή των άλλων αναπνευστικών ιών 
σε συρρέοντα κρούσματα κατά το χειμώνα 
και την άνοιξη. Περισσότερο κινδυνεύουν 
οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Τέ-
τοιες είναι ηλικιωμένοι και άτομα με χρόνια 
νοσήματα όπως καρδιαγγειακή νόσο, 
πνευμονοπάθεια και διαβήτη.

Τα συμπτώματα ομοιάζουν με αυτά του 
κοινού κρυολογήματος. Δηλαδή ξηρός 
βήχας, πταρμός, ρινική συμφόρηση 
και πυρετός. Οι περισσότεροι ασθενείς 
εμφανίζουν ήπια νόσο. Οδηγό σημείο για 
σοβαρή νόσο είναι η έναρξη δύσπνοιας 
που θα μας οδηγήσει σε νοσοκομείο ανα-
φοράς πάντα σε συνεννόηση με τον Εθνικό 
Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Τι μπορούμε να κάνουμε σε ατομικό επί-
πεδο: Τηρούμε τους βασικούς κανόνες 
υγιεινής. Τακτικό πλύσιμο χεριών και 

αποφυγή επαφής τους με το στόμα και τη 
μύτη. Βήχουμε σε χαρτομάντιλο το οποίο εν 
συνεχεία απορρίπτουμε σε κλειστό κάδο. 
Ακολουθεί πάντα πλύσιμο χεριών. Δε χρη-
σιμοποιούμε σε καμία περίπτωση αντιικά 
φάρμακα τα οποία έχουμε προμηθευτεί 
αδίκως από φαρμακεία. Η χρήση μάσκας 
δεν είναι απαραίτητη αν δεν έχουμε έκδηλα 
συμπτώματα οπότε και τη χρησιμοποιούμε 
για να προστατεύσουμε τους γύρω μας. 
Στον υγιή πληθυσμό δε συστήνεται χρήση.

Αν κάποιος εμφανίζει τα άνω συμπτώματα 
και έχει ταξιδέψει προσφάτως σε πληγείσα 
χώρα ή έχει έρθει σε στενή επαφή με άτο-
μο που έχει ταξιδέψει πρόσφατα σε τέτοια 
χώρα, δεν έχει παρά να έρθει σε επαφή με 
τον ΕΟΔΥ για να πάρει οδηγίες.

Ο κορονοϊός έρχεται για μείνει. Θα μάθουμε 
να ζούμε με αυτόν και να τον αποφεύγουμε 
όπως συμβαίνει με κάθε πιθανό κίνδυνο. 
Η παραγωγή εμβολίου άλλωστε δε θα 
αργήσει. Τίποτα δε θα σταματήσει το ταξίδι. 
Έχουμε ανάγκη και χρέος απαλλαγμένοι 
από κάθε βάρος να ανοίξουμε πανιά για 
νέες θάλασσες. «Ελεύθερε άνθρωπε, πάντα 
θα λατρεύεις τη θάλασσα»

Κορονοϊός: Ένας παλιός γνώριμος που 
άνοιξε πανιά για όλο τον κόσμο

Κείμενο και φωτογραφίες: Μαρία Δημητρίου, 
Ειδικός Ιατρός Βιοπαθολόγος, Επόπτης Δημόσιας Υγείας
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Επέτειος 50 χρόνων της  
Σχολής Ιστιοπλοΐας του ΠΟΙΑΘ

ομιλικά

Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου, στην 
αίθουσα “Αιγαίου” του Ομίλου μας 
πραγματοποιήθηκε η εορταστική 
εκδήλωση για την επέτειο των 
50 χρόνων λειτουργίας της Σχο-
λής ιστιοπλοΐας.

Ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ παρουσίασε το οδοι-
πορικό των 50 ετών της Σχολής με τους 
26.000 απόφοιτους, όπως αυτό περιε-
λήφθηκε ως ένθετο στο τεύχος 145 του 
"Ιστιοπλοϊκού Κόσμου".

Εν συνεχεία η καλλιτεχνική ομάδα του τενόρου 
Ζάχου Τερζάκη απέδωσε κλασικά και μοντέρ-
να τραγούδια. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 
υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο τέως 
υπουργός Εθνικής Άμυνας ναύαρχος Ευάγ-
γελος Αποστολάκης, ο δήμαρχος Πειραιώς 
Ιωάννης Μώραλης, ο αρχηγός του Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού αντιναύαρχος Στέλιος 
Πετράκης, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΝ ναύαρχος 
Νικόλαος Τσούνης, ο εκπρόσωπος του αρχη-
γού Λ.Σ. κλαδάρχης του Γ΄Κλάδου υποναύαρχος 
Λ.Σ. Ιωάννης Ζήκας, η γενική γραμματέας 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
κα Χριστιάνα Καλογήρου, ο γεν.γραμματέας 
Αθλητισμού κος Γεώργιος Μαυρωτάς, ο πρόε-
δρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κος 
Σπύρος Καπράλος, ο σύμβουλος Ασφαλείας 
του πρωθυπουργού αντιναύαρχος ε.α. Αλέξαν-
δρος Διακόπουλος, ο διοικητής της Σχολής 
Ναυτικών Δοκίμων υποναύαρχος Δημήτρης 
Κατάρας, ο κος Θέμης Βώκος από τις "Εκθέσεις 
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ" ο γεν.διευθυντής της HELMEPA 
κος Δημήτρης Μητσάτσος, χορηγοί και υποστη-
ρικτές του ΠΟΙΑΘ και διακεκριμένα μέλη του.

 
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης

4. 5.
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1. 2.

3.

6. 7. 8.

1. Ο υπουργός Τουρισμού κος Χάρης Θεοχάρης με τη σύζυγο του, ο κος Θέμης 
Βώκος πρόεδρος των "Εκθέσεις Ποσειδώνια", ο δήμαρχος Πειραιά κος 
Ιωάννης Μώραλης και ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ.

2. Ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ παρουσιάζει το Οδοιπορικό των 50 ετών της Σχολής 
Ιστιοπλοΐας του Ομίλου.

3. Ο τενόρος Ζάχος Τερζάκης και η υψίφωνος Μαρία Στεφανή στο καλλιτεχνικό 
τους πρόγραμμα.

4. Η Γενική Γραμματέας υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής κα Χριστιάννα Καλογήρου, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κος 
Γεώργιος Μαυρωτάς και ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ.

5. Η κα Αμαλία Βαρδηνογιάννη εν μέσω του προέδρου της Ελληνικής Ολυμπια-
κής Επιτροπής κου Σπύρου Καπράλου και του προέδρου του ΠΟΙΑΘ.

6. Ο πρόεδρος της εκθέσεως "ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ" κος Θέμης Βώκος, ο πρόεδρος 
του ΠΟΙΑΘ και αρχισυντάκτης της "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ" κος Ιωάννης Βαθυάς.

7. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Αντιναύαρχος ε.α. Αλέξανδρος Διακόπου-
λος, ο τέως υπουργός Εθνικής Άμυνας και Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρ-
χος ε.α. Ευάγγελος Αποστολάκης, ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ και ο Αρχηγός του 
ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στέλιος Πετράκης.

8. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κος Σπύρος Καπρά-
λος, η κα Αμαλία Βαρδηνογιάννη, ο πρόεδρος του ΠΣΑΤ κος Ιωάννης 
Θεοδωρακόπουλος και η σύζυγος του εν τω μέσω του Γενικού Γραμματέα 
Αθλητισμού κου Γεωργίου Μαυρωτά και της υπεύθυνης Τύπου του ΠΟΙΑΘ 
κας Σπυριδούλας Σπανέα.

Λ Ε Ζ Α Ν Τ Ε Σ
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13.

9.

9. Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στην αίθουσα «ΑΙΓΑΙΟΥ» του 
ΠΟΙΑΘ για τα 50 χρόνια Σχολής Ιστιοπλοΐας.

10. Ο διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχος Δημή-
τριος Κατάρας και η σύζυγος του, ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ, ο Επίτι-
μος Αρχηγός ΓΕΝ Ναύαρχος Νικόλαος Τσούνης και η σύζυγος του 
και ο αρχισυντάκτης της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» κος Ιωάννης Βαθυάς.

11. Η υψίφωνος Μαρία Στεφανή, ο τενόρος Ζάχος Τερζάκης, η κα 
Χλόη Λάμπρου στο φλάουτο και ο κος Ανδρέας Ρεντούλης στο 

πιάνο, επένδυσαν καλλιτεχνικά την εκδήλωση των 50 χρόνων 
του ΠΟΙΑΘ.

12. Ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ ευχαρίστησε δημοσίως τον Έφορο Εκπαι-
δεύσεως του Ομίλου κο Παναγιώτη Στρούζα για την επί 35 χρόνια 
σημαντικότατη προσφορά του στη Σχολή.

13. Ο δήμαρχος Πειραιά κος Ιωάννης Μώραλης με τον πρόεδρο του 
ΠΟΙΑΘ.

14. Ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ εν μέσω του υπουργού Τουρισμού κου 

Χάρη Θεοχάρη και του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Στυλιανού 
Πετράκη.

15. Ο έφορος εκπαίδευσης της Σχολής Ιστιοπλοΐας ΠΟΙΑΘ, Πανα-
γιώτης Στρούζας με τους εκπαιδευτές του Ομίλου κο Δημήτρη 
Πουρνατζή, κο Μανώλη Λάγιο, κο Σπύρο Κανάρη, κο Κωνσταντίνο 
Κωνσταντινίδη, κο Μάκη Καπότση, κο Μάνο Ρούδα, κο Κούλη 
Τζακάκο, κο Χρήστο Καρύδη και κο Ισίδωρο Κυριακού.

Λ Ε Ζ Α Ν Τ Ε Σ
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12.11.

10.

14. 15.
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άρθρο

Ελπίζω να μην έχετε βρεθεί ποτέ 
στη δυσάρεστη θέση να ρωτήσετε 
έναν έμπειρο ιστιοπλόο κατά τη 
διάρκεια μιας πλεύσης με πανιά 
«τί ώρα θα φτάσουμε;». Η απάντη-
ση είναι συνήθως αποστομωτική: 
«δεν θα ρωτάς ποτέ» και σίγου-
ρα - συμπεριλαμβανομένων και 
οποιωνδήποτε δεισιδαιμονιών - 
είναι πέρα για πέρα ειλικρινής 
καθώς ο χρόνος εξαρτάται σχεδόν 
αποκλειστικά από την θάλασσα, 
τον καιρό και τους ανέμους. 

Είτε λοιπόν είναι κανείς λάτρης της ταχύτητας 
είτε της χαλαρότητας, το σίγουρο είναι πως 
σε κάθε επιλογή ταξιδιού με ιστιοπλοϊκό 
σημασία έχει αναμφίβολα και το ταξίδι. Η 
γνωστή κατά τ́  άλλα αυτή καβαφική αντίληψη 
βασίζεται εξολοκλήρου σε μία και μόνο 
πεποίθηση: πως στη θάλασσα το απόλυτο 
δεν έχει θέση. Και παρα την εξέλιξη της 
μηχανικής ας μην ξεχνάμε πως κάποτε, στα 
χρόνια του Ομήρου ή του Κολόμβου, το ταξίδι 
με πανιά και κουπιά ήταν ο μόνος τρόπος 
μεταφοράς στη θάλασσα.

Το πρώτο θαλασσινό ταξίδι περιέγραψε με 
πλήθος λεπτομερειών ο Όμηρος, ο τυφλός 
ποιητής της αρχαιότητας ο οποίος ανάμεσα 
στα αναρίθμητα κληροδοτήματα που άφησε 
κληρονομιά σχετικά με τις περιπέτειες του 

ήρωα, κατάφερε και κάτι άλλο: μέσα απο την 
πάλη του φυσικού με το μυθικό, εμπλέκοντας 
θεούς και ανθρώπους και μέσα απο συνεχείς 
μεταμορφώσεις και συμβολισμούς, κατάφερε 
τελικά να ψυχογραφεί στο ακέραιο τον άν-
θρωπο, τον Έλληνα, απόλυτα συνδεδεμένο με 
το υγρό στοιχείο και την μεταβλητότητά του.

Η θάλασσα του Ομήρου είναι ο ίδιος ο 
άνθρωπος, βουτηγμένος στα πάθη και τις 
εναλλαγές του, άλλοτε γαλήνιος και απολαυ-
στικός και άλλοτε ωκεανός ορμητικός και 
επικίνδυνος. Η θάλασσα του Ομήρου συμ-
βολίζει το αβέβαιο και ισορροπεί πάνω σε 
ένα παράδοξο δίπολο: αποτελεί ταυτόχρονα 
το σύμβολο της σωτηρίας και της τιμωρίας, 
τον δρόμο της Αρετής και της Κακίας με μόνο 
σκοπό να αναδείξει τελικά τον άνθρωπο. 
Είναι η ίδια θάλασσα του Καρκαβίτσα που «ό,τι 
θέλει το παίρνει», η αινιγματική και χιλιοπρό-
σωπη, η ελκυστική και μπαμπέσικη που όσο 
κι αν την καλοπιάνεις η αστάθειά της «δεν 
έχει πίστη, δεν έχει έλεος» καθώς η ευκολία 
διολίσθησης της λογικής λόγω του φυσικού 
κάλους και η πλάνη είναι κατεξοχήν θαλασ-
σινά στοιχεία. Θυμίζει πιο πολύ τις Σειρήνες 
του Οδυσσέα, την απαραίτητη δοκιμασία που 
πρέπει οπωσδήποτε κάποιος να περάσει και 
αν δεν παρασυρθεί να συναντήσει τελικά 
στον προορισμό του. 

Η θάλασσα σύμβολο της ελευθερίας, της 
ελπίδας και της δικαιοσύνης, άλλοτε βωμός 
τιμωρίας και άλλοτε έπαθλο, πηγή εσόδων ή 
αίτιο φτώχιας συνδέει πάντα αντιθέσεις μέσα 
στην απεραντοσύνη της. Χιλιοτραγουδισμένη, 
οικεία και ταυτόχρονα ανεξερεύνητη αποτελεί 

χωρίς αμφιβολία στοιχείο αμιγώς ελληνικό. 
Απο το ταξίδι και τον νόστο του Οδυσσέα 
ως το «θάλαττα - θάλαττα» του Ξενοφώντα 
παλεύει ανάμεσα στη σωτηρία ή την κατα-
στροφή και είναι μόνο αδύνατον να μην την 
λατρέψει κανείς. Με ασφαλώς ανθρώπινα 
χαρακτηριστικά το μόνο που χρειάζεται είναι 
να την διαβάσεις.

Σύμβολο εξαιρετικής ομορφιάς η θάλασσα 
σηματοδοτεί παράλληλα νέες εμπειρίες, νέα 
ανοίγματα και προορισμούς. Μεταφέρει το 
μήνυμα της καινοτομίας και επιβάλλει ανοιχτό 
πνεύμα γεμάτο περιέργεια, προκλήσεις και 
υψηλά φρονήματα. Όσο η θάλασσα αποκτά 
ανθρώπινα χαρακτηριστικά τα σκάφη γίνονται 
εκλάμψεις της λογικής, η επιβολή του νου 
πάνω στην αβεβαιότητα, το μέσον για την επί-
τευξη του στόχου που η μοίρα του είναι άμεσα 
συνυφασμένη με την πορεία του. Γνήσια ελ-
ληνική τραγωδία που η κάθαρση είναι αναπό-
φευκτη όπως και η νίκη του καλού απέναντι 
στο κακό και προϋποθέτει απόλαυση αλλά και 
αντίσταση στην απάτη των αισθήσεων.

Για όλες τις παραπάνω ομοιότητες η θά-
λασσα θα είναι πάντα σημαντικός πυλώνας 
στην εξέλιξη του ανθρώπου και σημάδι 
πολιτισμού. Η προσπάθεια κατάκτησης της 
δεν σταματά ποτέ με έναν τρόπο ολοένα και 
πιο ελκυστικό για να καταλήξουμε σε ένα 
τελικά συμπέρασμα: πως η επιτυχία χρειάζε-
ται ρίσκο και το ταξίδι χρόνο. Και έτσι απλά για 
την ιστορία ας θυμηθούμε πως η Οδύσσεια 
των σχολικών μας ετών διαρκεί μόνο 41 ημέ-
ρες. Αν όμως ρωτούσαμε τον Όμηρο πόσες 
ημέρες χρειάζεται για αυτό του το «ταξίδι», 
τότε μάλλον ...δεν θα απαντούσε.

Ένα θαλασσινό ταξίδι

Κείμενο: Γεωργία Χατζηγιαννάκη 
Φωτογραφίες: Πάνος Δημητρακόπουλος
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Είναι ένας από τους 600άρηδες 
αγώνες και μάλιστα η τελευταία 
προσθήκη στο παλμαρέ των αγώ-
νων αυτών, κερδίζοντας συνεχώς 
έδαφος. Η διοργάνωση είναι του 
RORC (Royal Ocean Racing Club) 
της Μ. Βρετανίας.

Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε στις 21 
Φεβρουαρίου, με την εκκίνηση των 600 
ν.μ. να είναι στις 24 Φεβρουαρίου από 
την Αντίγκουα της Καραϊβικής με ιδανικές 
συνθήκες. Τα 73 σκάφη από 37 χώρες 
που συγκεντρώθηκαν στη γραμμή εκκίνησης 
είχαν μέτριους νοτιοανατολικούς ανέμους με 
στρωτή θάλασσα και παρά το χαλαρό σκηνικό 
της περιοχής, ο συναγωνισμός ήταν σκληρός, 
ήδη από την εκκίνηση.

Πρώτα ξεκίνησαν οι κατηγορίες IRC 3 και 2 
που αποτελούνταν από 26 σκάφη. 

Το βρετανικό (Oyster 48) Scarlet Oyster του 
Ross Applebey ξεκίνησε από την πλευρά της 
στεριάς που κρατούσε καλύτερο αέρα και έφυ-
γε μπροστά. Ο Αμερικανός Peter McWhinnie 
με το JPK 10.80 In Theory ακολούθησε, 
όπως και το ντόπιο σκάφος J/122 Liquid.

Η δεύτερη εκκίνηση ήταν για την κατηγορία 
IRC 1 και την Class40 με 23 ομάδες. Το Pogo 
36 Aminata από τη Γαλλία ξεκίνησε καλύτε-
ρα, ακολουθούμενο από το ομοεθνές Pogo 
12.50 Purple Rain. Αντίθετα το Pogo 12.50 
Hermes είχε πρόωρη εκκίνηση.

Η κατηγορία IRC Μηδέν είχε 17 από τα 
γρηγορότερα σκάφη του στόλου και τα πιο 
αγωνιστικά πληρώματα. Ο Tilmar Hansen 
με το TP52 Outsider από τη Γερμανία πίεζε 
τον Johannes Schwartz με το παλιό VO70 
Green Dragon το οποίο με τη σειρά του έκλει-

σε το Mills 68 Prospector προς τη στεριά. Το 
Green Dragon ξεκίνησε κανονικά τελικά αλλά 
το Outsider έκανε την καλύτερη εκκίνηση. 
Ωστόσο, μετά την εκκίνηση το Prospector 
τοποθετήθηκε καλύτερα και πέρασε γρήγορα 
μπροστά. 

Τελευταία κατηγορία στην εκκίνηση, όπως 
συνηθίζεται, ήταν τα Multihull με οκτώ συμ-
μετοχές. Το αμερικάνικο MOD70 Argo του 
Jason Carroll ξεκίνησε καλύτερα, λίγο πιο 
μπροστά από τον Peter Cunningham με το 
MOD70 PowerPlay. Ο Giovanni Soldini με 
το Multi70 Maserati ακολούθησε άλλη τακτική 
στην εκκίνηση και στο πρώτο σημείο στροφής 
ήταν πρώτο με 33 δευτερόλεπτα διαφορά. 

Τρεις ώρες μετά την εκκίνηση τα multihull 
είχαν φτάσει ήδη στην Barbuda. Το Argo ήταν 
πρώτο, με το PowerPlay and το Maserati 
ένα μίλι πίσω. Οι διαφορές βέβαια ήταν πολύ 
μικρές για να εφησυχάσει κάποιος.

Παρά την εξασθένηση του ανέμου τις πρώτες 
ώρες του αγώνα, στο πρώτο από τα έντεκα 
σημεία στροφής, το Prospector ήταν 22 
λεπτά μπροστά από το Wizard. Στην πλαγι-
οδρομία προς την Barbuda, τα δύο Volvo 70 
πέρασαν μπροστά. Το αμερικάνικο Cookson 
50 Privateer του Ron Hanley εγκατέλειψε 
λόγω προβλήματος στο τιμόνι και γύρισε πίσω 
στην Αντίγκουα. 

Νικητής overall της 12ης διοργάνωσης 
RORC Caribbean 600 ήταν ο Tilmar 
Hansen με το TP52 Outsider από τη Γερμα-
νία, με κυβερνήτη τον Bo Teichmann. Το 
Outsider είναι το πρώτο σκάφος από τη Γερ-
μανία που κερδίζει το RORC Caribbean Trophy, 
σπάζοντας το επταετές σερί των Αμερικανών. 
Δεύτερος ήταν ο περσινός νικητής, David & 
Peter Askew με το Volvo 70 Wizard από τις 
ΗΠΑ, το οποίο κέρδισε και τα Line Honours 
για τα monohull. Το τρίτο σκάφος στην κα-

τάταξη ήταν έκπληξη, ένα από τα μικρότερα 
του στόλου, το JPK 10.80 In Theory του 
Peter McWhinnie.

Νικητής της κατηγορίας MOCRA ήταν ο 
Adrian Keller με το 83 ποδών καταμα-
ράν Allegra, σχεδίασης Nigel Irens. Ο 
Αυστραλός Christiaan Durrant με το 63άρι 
τριμαράν Shockwave σχεδίασης επίσης Nigel 
Irens ήταν δεύτερος. Ο Jason Carroll με 
το MOD70 Argo ήταν τρίτος, ενώ τα Line 
Honours της κατηγορίας κέρδισε ο Peter 
Cunningham με το MOD70 PowerPlay.

Η κατηγορία IRC μηδέν ανήκε φυσικά στο 
Outsider, με το Wizard δεύτερο. Την κατηγο-
ρία IRC 2 κέρδισε το Scarlet Oyster. Τα IRC 
3 κέρδισε ο Peter McWhinnie JPK 10.80 με 
το In Theory που κέρδισε και την κατηγορία 
double handed.

Την κατηγορία IRC overall κέρδισε ο Giles 
Redpath με το Pata Negra.

Την κατηγορία Class40 κέρδισε το BHB του 
Arthur Hubert (FRA).

Τελευταίο σκάφος που τερμάτισε ήταν το 
Cabbyl Vane, που έφτασε στο λιμάνι την επό-
μενη ημέρα της απονομής. Το σκάφος, Ohlson 
35 του 1974, είχε πρόσφατα ανακαινιστεί από 
τους ιδιοκτήτες, τους Ολλανδούς αδελφούς 
Yoyo και Jan Gerssen.

Η τελετή απονομής του RORC Caribbean 
600 του 2020 έγινε στις 29 Φεβρουαρίου 
στο Antigua Yacht Club με την παρουσία των 
περίπου 700 ιστιοπλόων, οι οποίοι παρέλα-
βαν ένα αναμνηστικό αγγείο γεμάτο με τοπικό 
ρούμι 5 ετών. 

Στην τελετή απονομής παρίσταντο όλοι οι τοπι-
κοί επίσημοι, από τον κυβερνήτη Sir Rodney 
Williams, τον υπουργό Τουρισμού Charles 
Fernandez, τον γενικό γραμματέα και άλλους 
σημαντικούς φορείς.

διεθνή Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας
Φωτογραφίες: Tim Wright 2020 / photoaction.com

RORC Caribbean 600
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Ενισχύοντας το πνεύμα  
Ναυτικής Ασφάλειας 
στην Ανατολική Μεσόγειο

τεχνικό

Αυτός είναι ο τίτλος τριετούς 
προγράμματος που η HELMEPA, 
η Ελληνική Ένωση Προστασίας 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, σχεδί-
ασε και το οποίο συντονίζει στην 
Ελλάδα και την Κύπρο μέχρι τον 
Μάιο του 2022, με την υποστή-
ριξη τoυ βρετανικού κοινωφε-
λούς ιδρύματος Lloyd’s Register 
Foundation (LRF). Συμμετέχουν 
ακόμη η CYMEPA στην Κύπρο και 
τα Εταιρικά Μέλη της HELMEPA 
Hellenic Lloyd’s και DYΝΑMARINe. 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην προστασία 
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και 
τη μείωση των θαλάσσιων ατυχημάτων 
με την ενίσχυση του πνεύματος ασφάλει-
ας ναυτικών, ψαράδων, ιστιοπλόων και 
άλλων επαγγελματιών όπως πληρώματα 
σκαφών αναψυχής και θαλάσσιου τουρι-
σμού στις δυο χώρες.

Πολλές φορές, η έννοια της ασφάλειας 
παρερμηνεύεται και πολλοί θεωρούν πως η 
τήρηση κανόνων ασφαλείας είναι θέμα που 
αφορά μόνον την Αστυνομία ή τα Λιμεναρ-
χεία. Η πιθανότητα όμως να υποστεί ή να 
προκαλέσει κάποιος τραυματισμό, απώλεια 
ζωής ή σοβαρές ζημιές σε περιουσία και στο 
περιβάλλον, δεν είναι και τόσο … μακρινό 

σενάριο. Για τον λόγο αυτό, η πραγματικότητα 
απαιτεί υπεύθυνη συμπεριφορά από όποιον 
ασχολείται με θαλάσσιες δραστηριότητες. 

Οι Οργανισμοί που εκτελούν το πρόγραμ-
μα συνδύασαν την εμπειρία που ο καθένας 
απέκτησε στα χρόνια που δραστηριοποιείται 
και ομαδοποίησαν τις πιθανές αιτίες ατυχημά-
των. Δυστυχώς, από το 2013 αυξάνονται 
σταθερά σε Ελλάδα και Κύπρο τα θαλάσσια 
ατυχήματα και άλλα περιστατικά εμπορικών 
πλοίων, αλιευτικών και γενικά σκαφών 
όλων των τύπων, όπως αναφέρουν η Ελληνι-
κή Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημά-
των και Συμβάντων (ΕΛΥΔΝΑ) και η Κυπριακή 
Επιτροπή Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων 
και Συμβάντων της Κύπρου (MAIC).

Το πρόγραμμα για να πετύχει τους στόχους 
του θα χρησιμοποιήσει τα παρακάτω 'εργα-
λεία', τα περισσότερα από τα οποία έχουν ήδη 
σχεδιαστεί και μερικά βρίσκονται σε δοκιμα-
στικό στάδιο:

(α) "VIRP-Voluntary Incident 
Reporting Platform", ηλεκτρονική 
πλατφόρμα εθελοντικής αναφοράς 
«παρ́  ολίγον περιστατικών-near 
misses» για ναυτιλιακές εταιρείες, ναυ-
τικούς και πληρώματα σκαφών όλων 
των τύπων, 

(β) "Σεμινάρια Safety First" για 
ναυτικούς και στελέχη εταιρειών σε 
Ελλάδα και Κύπρο, 

(γ) "Σεμινάρια Real Incidents’ 
Simulation & Root Cause Analysis" 

και "Σεμινάρια ΒRM Refresh 
- Advanced Ship Handling & 
Navigational Safety" στον Προσομοι-
ωτή Γέφυρας του Ναυτιλιακού Επιμορ-
φωτικού Κέντρου της HELMEPA,

(δ) "Ημερίδες Ασφάλειας στη Θά-
λασσα" σε παράκτιες πόλεις Ελλάδας 
και Κύπρου για πληρώματα αλιευτικών 
πλοίων, σκαφών αναψυχής, ιστιοπλό-
ους και όσους άλλους δραστηριοποι-
ούνται στη θάλασσα,

(ε) "Εξ’ αποστάσεως μάθηση/e-
learning" για ναυτικούς και στελέχη 
διαχειριστριών εταιρειών, αλιείς και 
πληρώματα σκαφών αναψυχής, και

(στ) "Εκστρατεία Ενημέρωσης και 
Ευαισθητοποίησης" για την ασφάλεια 
στη θάλασσα σε Ελλάδα και Κύπρο.

Φιλοδοξία του προγράμματος είναι να το 
παρακολουθήσουν σε Ελλάδα και Κύπρο 
1.000 ναυτικοί, στελέχη 60 ναυτιλιακών 
εταιρειών και 500 ψαράδες και πληρώματα 
σκαφών αναψυχής και θαλάσσιου τουρισμού 
για να γίνουν όλοι Πρεσβευτές της Ασφάλει-
ας στη Θάλασσα σε Ελλάδα και Κύπρο. Και 
τέλος, να ενημερώσει 200.000 επαγγελμα-
τίες και κατοίκους παράκτιων κοινοτήτων και 
στις δυο χώρες για τη σημασία της ασφάλειας 
στη θάλασσα για την υγεία, τη ζωή αλλά και 
την οικονομία των ιδίων και της ευρύτερης 
κοινωνίας μέσα στην οποία ζούνε.

Κείμενο και πληροφορίες: Helmepa

Αριθμός ναυτικών ατυχημάτων στην Κύπρο, 2013-2016.
Πηγή: Marine Accidents and Incidents Investigation of  

Cyprus, 2017.

Κατανομή θαλάσσιων περιστατικών/ατυχημάτων στη 
Μεσόγειο Θάλασσα, 2011-2017 (EMSA, 2018).

Αριθμός θαλάσσιων περιστατικών/ατυχημάτων στην 
Ελλάδα, 2013-2018. Πηγή: Hellenic Bureau for Marine 

Casualties and Incidents Report, 2018.
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άρθρο

Ένας ψαράς στο επάγγελμα, αλλά 
ενθουσιώδης ιστιοπλόος σε όλη 
του τη ζωή, ο Bill Hatfield από 
την Αυστραλία στα 81 του χρόνια 
έγινε ο γηραιότερος ιστιοπλόος 
που ολοκλήρωσε τον περίπλου 
της Γης, μόνος, χωρίς στάσεις. 

Στις 23 Φεβρουαρίου το σκάφος του 
Hatfield μπήκε στο λιμάνι του Σάουθ-
πορτ, μετά από οκτώ μοναχικούς μήνες 
στη θάλασσα. Έτσι, εκπλήρωσε το παιδικό 
του όνειρο, που είχε από 7 ετών, να ταξιδέ-
ψει με πανιά ολόκληρο τον κόσμο!

Το ταξίδι του δεν ήταν εύκολο. Αξίζει να ση-
μειωθεί πως ήταν η τέταρτη απόπειρα που 
έκανε ο Hatfield προκειμένου να ολοκλη-
ρώσει τον γύρο του κόσμου. Και μάλιστα 
αυτή τη φορά, ο πλους ήταν από ανατολάς 
προς δυσμάς, κόντρα σε ρεύματα και 
ανέμους. Η πρώτη του προσπάθεια ήταν 
το 2015 και εκείνη, όπως και οι επόμενες, 
εγκαταλείφθηκαν. Στις δύο από τις τρεις 
προσπάθειες αναγκάστηκε να εγκαταλείψει 
στο Ακρωτήριο Χορν, ενώ στην τρίτη δεν 
κατάφερε να φύγει καν από την Αυστραλία 
λόγω ισχυρότατης θύελλας. Οι τρεις προ-
σπάθειες έγιναν το 2015 και 2016, ενώ η 

τελευταία του ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου 
του 2019. 

Το σκάφος του ήταν μόλις 38 πόδια με το 
όνομα L'Eau Commotion, το οποίο μάλιστα 
είχε σχεδιάσει ένας φίλος του, ο Hank 
Kaufmann. Είχε έναν απλό αφαλατωτή 
για πόσιμο νερό, ενώ το φαγητό του ήταν 
το ένα τρίτο μιας κονσέρβας φασόλια, μια 
κονσέρβα τόνο, λίγο ρύζι και λίγο γάλα σε 
σκόνη την ημέρα. 

Φυσικά δεν κύλησαν όλα σε ρυθμούς 
κρουαζιέρας, αλλά όπως λέει και ο ίδιος, 
με λίγη καλή τύχη τα κατάφερε. Ο Hatfield, 
καθώς εξιστορούσε τις περιπέτειές του στο 
πλήθος που τον καλωσόρισε, παραπατού-
σε και πολλές φορές χρειάστηκε να τον 
κρατήσουν. Φυσιολογικό, μετά από τόσους 
μήνες παραμονής μέσα σε ένα σκάφος. Πιο 

χαρούμενη από όλους στεκόταν δίπλα του η 
κόρη του, Κατερίνα Λάμπρος.

Η πιο επικίνδυνη στιγμή του ταξιδιού του 
ήταν όταν προσπάθησε να μαζέψει το 
πλωριό πανί του και ξαφνικά βρέθηκε να 
προσπαθεί να κρατηθεί από αυτό, χωρίς να 
φοράει ζώνη. Εκεί, λίγο έλειψε να χαθεί για 
πάντα στη θάλασσα, αλλά όπως είπε, λίγη 
καλή τύχη τον βοήθησε. Ανάμεσα στα πολ-
λά περιστατικά που είχε να αντιμετωπίσει, 
ήταν και τρεις κυκλώνες, οι δύο από τους 
οποίους ήταν πολύ ισχυροί. 

Μεγάλη άτυχη η 77χρονη βρετανίδα 
Jeanne Socrates που έχασε το σκήπτρο 
- αυτή ήταν η γηραιότερη ιστιοπλόος 
που είχε ολοκληρώσει τον γύρο του 
κόσμου μόνη, χωρίς στάσεις, μόλις τον 
προηγούμενο Σεπτέμβριο!

Ο γηραιότερος ιστιοπλόος  
στον γύρο του κόσμου

Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας 
Φωτογραφίες: Bill Hatfield



25Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Οι μυστικές οργανώσεις, οι αγώνες και 
οι θυσίες για την ελευθερία της πατρίδας

Έλληνες ναυτικοί στην 
Εθνική Αντίσταση

1941 – 1945
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Μία από τις λιγότερο γνωστές στο ευρύ κοινό σε-
λίδες της Ελληνικής Ιστορίας αφορά στους αγώνες 
και στις θυσίες σε αίμα στελεχών του Ελληνικού 
Πολεμικού Ναυτικού, του Λιμενικού Σώματος και 
του Εμπορικού Ναυτικού στα πλαίσια της Εθνικής 
Αντίστασης των Ελλήνων, κατά των Γερμανών και 
Ιταλών κατακτητών της περιόδου 1941-1945.

Αναφέρεται ως καταληκτική ημερομηνία της συμμετοχής των Ελ-
λήνων ναυτικών στον αντιστασιακό αγώνα κατά του Άξονα ο Μάϊος 
του 1945 και όχι Οκτώβριος του 1944 που οι Γερμανοί ναζί απεχώ-
ρησαν από την Ελλάδα, διότι μέχρι την ήττα της Γερμανίας από τους 
συμμάχους, Έλληνες αντιστασιακοί αξιωματικοί και υπαξιωματικοί 
του Πολεμικού Ναυτικού κυρίως, αλλά και του Λιμενικού Σώματος 
και του Εμπορικού Ναυτικού μετείχαν σε συμμαχικές ναυτικές 
αντιστασιακές επιχειρήσεις ή βρίσκονταν αιχμάλωτοι ή όμηροι σε 
γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, στην Αυστρία και το Γ’ Ράιχ.

Η εντός της ελληνικής επικράτειας αντίσταση των στελεχών του 
Ελληνικού Π.Ν, αναπτύχθηκε παράλληλα με τη δράση των 210 
αξιωματικών, 434 υπαξιωματικών και 2.944 ναυτών που επιβαί-
νοντες 16 πολεμικών σκαφών του ελληνικού στόλου, ανεχώρησαν 
κατά το τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου 1941 για την Αίγυπτο, από 
όπου συνέχισαν τον αγώνα κατά του Γ’ Ράιχ και της φασιστικής 
Ιταλίας, στη Μεσόγειο, τον Ατλαντικό και τον Ινδικό ωκεανό.

Η μετάβαση του ελληνικού στόλου στη Μέση Ανατολή, μετά την 
εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα και τη συνθηκολόγηση ελα-
χίστων επίορκων αξιωματικών, παρά την απόφαση της ελληνικής 
κυβέρνησης να μην συνθηκολογήσουν αλλά να συνεχίσουν τον πό-
λεμο, απετέλεσε μέγα ιστορικό γεγονός του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Καμία άλλη χώρα - σύμμαχος της Αγγλίας - δεν έμεινε τόσο καιρό 
σταθερή στην υπόθεση της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας όσο η 
Ελλάδα, κατά την κρίσιμη εκείνη περίοδο.

Η έρευνά μας αναφέρεται στους αξιωματικούς και βαθμοφόρους 
του Π.Ν και Λ.Σ αλλά και στους απλούς ανθρώπους της θάλασσας 
που ίδρυσαν ή συμμετείχαν στις αντιστασιακές οργανώσεις στην 
κατεχόμενη Ελλάδα και που οι περισσότεροι πλήρωσαν με τη ζωή 

τους τον αγώνα αυτόν για την ελευθερία μας.

Πολλοί από τους ήρωες αυτούς, συνελήφθησαν από τον κατακτητή, 
διότι είχαν ανατινάξει με εκρηκτικές ύλες πολεμικά και εμπορικά 
σκάφη του, ή διότι κατασκόπευαν κινήσεις των πλοίων του, για να 
εξακριβώσουν το είδος του φορτίου τους και την ποσότητά του, ή 
διότι παρακολουθούσαν νηοπομπές του, υπέκλεπταν μυστικά του 
σήματα και πολεμικά του σχέδια, διοχέτευαν σ’ αυτόν παραπλανη-
τικές πληροφορίες, ή επεδίωκαν να διαφύγουν δια θαλάσσης στην 
Τουρκία και από εκεί στη Μέση Ανατολή προκειμένου να προ-
σθέσουν εαυτούς στα πληρώματα των εκεί ελληνικών πολεμικών 
ναυτικών και στρατιωτικών δυνάμεων που μάχονταν εναντίον του 
ναζισμού και του φασισμού.

Στελέχη του Π.Ν, του Λ.Σ και του Ε.Ν στη διάρκεια της κατοχής φυ-
λακίστηκαν στις φυλακές «Αβέρωφ» των Αθηνών και της Αίγινας, 
αλλά και της λεωφόρου Βουλιαγμένης (τα λεγόμενα «παραπήγμα-
τα») και άλλων πόλεων της χώρας, υπεβλήθησαν σε φρικτά βασανι-
στήρια από τον εχθρό στην προσπάθεια του να αποσπάσει χρήσιμες 
γι’ αυτόν πληροφορίες σχετικά με τις αντιστασιακές οργανώσεις. 
Οι φυλακισθέντες και βασανισθέντες αυτοί ήρωες του αγώνα κατά 
του Άξονα αποφυλακίστηκαν είτε τον Σεπτέμβριο του 1943 μετά τη 
συνθηκολόγηση της Ιταλίας εφ’ όσον εκρατούντο από τους Ιταλούς, 
είτε τον Οκτώβριο του 1944 μετά την αποχώρηση των Γερμανών 
από την Ελλάδα.

Έλληνες ναυτικοί στην 
Εθνική Αντίσταση 1941 – 1945

Οι μυστικές οργανώσεις, οι αγώνες και οι θυσίες 
για την ελευθερία της πατρίδας

Έρευνα & κείμενο: Τίτος Αθανασιάδης & Ιωάννης Μαραγκουδάκης
Φωτογραφίες: αρχείο ΠΟΙΑΘ
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Πολλοί όμως από τους συλληφθέντες κατά την κατοχή οδηγή-
θηκαν σε εκτελεστικό απόσπασμα και θανατώθηκαν κατά ωμή 
παράβαση του Δικαίου του Πολέμου, ακόμη και χωρίς δίκη ενώ-
πιον στρατοδικείου του εχθρού, είτε για την αντιστασιακή δράση 
τους, είτε διότι μετά τη σύλληψη τους χαρακτηρίστηκαν «όμηροι», 
ενώ και σε περίπτωση διεξαγωγής δικών από στρατοδικεία του 
εχθρού, επρόκειτο για δίκες με προαποφασισμένο αποτέλεσμα.

Οι εκτελέσεις συλληφθέντων και χαρακτηρισθέντων ως «ομή-
ρων», άρχισαν την 5 Ιουνίου 1942.

Την προηγούμενη ημέρα είχε εκδοθεί ανακοίνωση του Γερμανού 
Στρατιωτικού Διοικητή Νοτίου Ελλάδος, που ανέφερε ότι:

«Εις περίπτωσιν σαμποτάζ εναντίον του Γερμανικού Στρατού, οι 
όμηροι αυτού θα τυφεκίζονται. Ως τοιούτοι θα λογίζονται όλοι όσοι 
συνελήφθησαν ή θα συλληφθούν λόγω υπονοιών δια πράξεων 
στρεφομένων κατά του Γερμανικού Στρατού. Ανάλογα μέτρα θα 
ληφθούν και κατά των οικογενειών εκείνων που αναχωρούν δια το 
εξωτερικόν δια να αγωνισθούν κατά της Γερμανίας και της Ιταλίας».

Για τη σύλληψη δηλαδή κάποιου και τον χαρακτηρισμό του ως 
ομήρου δεν απαιτούντο αποδείξεις, ούτε καν ενδείξεις. Αρκεί να 
υπήρχαν υπόνοιες. Αλλά στη φαντασία κάθε στελέχους του εχθρού 
θα μπορούσαν να δημιουργηθούν υπόνοιες αυθαιρέτως, για παντε-
λώς αθώα άτομα.

Δεν πρέπει να αφεθεί απαρατήρητη η παράγραφος της διαταγής του 
Γερμανού στρατιωτικού διοικητή που αναφερόταν στην ευθύνη των 
μελών των οικογενειών όσων διέφυγαν για το εξωτερικό προκειμέ-
νου να αγωνισθούν εναντίον των δυνάμεων του Άξονα.

Το ότι η περίοδος ήταν πολεμική δεν δικαιολογούσε τέτοιου είδους 
απόφαση από ένα κράτος που υποτίθεται ότι είχε συμβάλει στο 
παρελθόν στη δημιουργία του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Οι πρώτοι εκτελεσθέντες «όμηροι» ήταν δύο αξιωματικοί του Λιμε-
νικού Σώματος και ένας της Πολεμικής Αεροπορίας προερχόμενος 
από το Πολεμικό Ναυτικό. Απόφοιτος δηλαδή της Σχολής Ναυτι-
κών Δοκίμων, ο οποίος το 1931 μετετάγη στη δημιουργηθείσα τότε 
Πολεμική Αεροπορία. Μαζί τους εκτελέστηκαν άλλα πέντε άτομα, 
εκ των οποίων δύο ναύτες του Εμπορικού Ναυτικού, δύο φοιτητές 
και ένας ναυτεργάτης. Και οι οκτώ χαρακτηρίστηκαν «όμηροι» την 
27 Μαΐου 1942. Οκτώ ημέρες δηλαδή πριν δημοσιευθεί η διαταγή 
του Γερμανού διοικητή.

Οι πρώτοι αυτοί εκτελεσθέντες Έλληνες αντιστασιακοί απεκλή-
θησαν από τον Στρατή Μυριβήλη «Άγιοι της Φυλής». Είναι όμως 
προφανές, ότι όλοι όσοι θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα 
εισήλθαν στο Πάνθεον των εθνομαρτύρων.

Σε 24 ανήλθε ο αριθμός των αξιωματικών και υπαξιωματικών του 
Π.Ν (7 αξιωματικοί και 18 υπαξιωματικοί) και σε 7 ο αριθμός των 
αξιωματικών και υπαξιωματικών του Λ.Σ (5 αξιωματικοί και 2 
υπαξιωματικοί) που οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα των 
Γερμανών στην Καισαριανή και το Χαϊδάρι, αλλά και στην αυλή 
των φυλακών ΑΒΕΡΩΦ των Αθηνών. Ενώ οι εκτελεσθέντες από 
γερμανικά αποσπάσματα εμποροπλοίαρχοι και ναύτες του Ε.Ν, 
είτε για αντιστασιακή τους ενέργεια είτε διότι είχαν χαρακτηρισθεί 
όμηροι, είναι μεγάλου αριθμού, επίσης.

Ακολουθούν οι βασανισθέντες από τα κατοχικά στρατεύματα, οι 
φυλακισθέντες και οι συρθέντες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην 
Ιταλία, την Αυστρία και κυρίως στη Γερμανία, όπου κάθε λεπτό της 
ώρας και σε κάθε επιδρομή τους παραμόνευε ο θάνατος.

Οι περισσότεροι εξ αυτών είχαν συνταχθεί κατά του εχθρού μέσα 
από τις τάξεις αντιστασιακών οργανώσεων των οποίων επίσης γί-
νεται μνεία. Υπήρξαν όμως και άτομα που προκάλεσαν ζημία στον 
εχθρό ενεργούντα αυτοβούλως και εμπνεόμενα αποκλειστικά και 
μόνο από το ανέσπερο ελληνικό φως της ελευθερίας.

Υπερβαίνουν τους 140 οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του Π.Ν 
(101 αξιωματικοί και 39 υπαξιωματικοί) που κατεγράφησαν από την 
έρευνά μας, ονομαστικά, ως αντισταθέντες στον εχθρό στα ελληνικά 
λιμάνια, τους όρμους και τις παραλίες της ελληνικής γης. Ενώ οι 
αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί του Λ.Σ υπερβαίνουν τους 90.

Οι εκτελεσθέντες αξιωματικοί του Π.Ν.

Οι επτά, όπως αναφέρθηκε ήδη αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτι-
κού κατά χρονολογική σειρά εκτέλεσης είναι οι εξής:

Κοντόπουλος Ιωάννης. Υποπλοίαρχος Π.Ν στα 
υποβρύχια, 48 ετών. Συνελήφθη από τους Ιταλούς 
την 8η Σεπτεμβρίου 1942. Καταδικάστηκε σε θάνα-
το από ιταλικό στρατοδικείο. Εκτελέστηκε την 4η 
Ιανουαρίου 1943.  

Ρούκας Δημήτριος. Υποπλοίαρχος Π.Ν. Ετών 57, από τις Σπέτσες. 
Συνελήφθη από τους Γερμανούς ως όμηρος και εκτελέστηκε την 7η 
Ιανουαρίου 1943, στο Σκοπευτήριο Καισαριανής.

Ντεγιάννης Ηλίας. Ανθυποπλοίαρχος Π.Ν, πολιτικός μηχανικός. 
Ετών 30, από τη Χαλκίδα. Ανέπτυξε αντιστασιακή δράση. Οι Ιταλοί 
τον αναζήτησαν, δεν τον βρήκαν και συνέλαβαν τους τέσσερις αδελ-
φούς του, τους οποίους αφού φυλάκισαν επί τετράμηνο, οδήγησαν 
στην Ιταλία ως ομήρους. Μεταξύ αυτών ήταν και ο αδελφός του 
Θεόδωρος Ντεγιάννης, ναύαρχος του Π.Ν και αρχηγός ΓΕΕΘΑ μετά 
τη μεταπολίτευση (απλός πολίτης όμως το 1942).  

Ο Ηλίας Ντεγιάννης συνελήφθη στις 2 Φεβρουαρίου 1943 από τους 
Γερμανούς ενώ έστελνε μηνύματα από πομπό. Εκτελέστηκε την 
19η Ιουνίου 1943. 
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Βενιζέλος Απόστολος. 
Σημαιοφόρος του Π.Ν, 
37 ετών, από τη Χαλκίδα. 
Χειριζόταν πομπό, με 
τον οποίο επικοινωνού-
σε με το Στρατηγείο στο 
Κάιρο και τη FORCE 133. 
Συνελήφθη την ώρα που οι 
Γερμανοί εισέβαλαν στον 
χώρο του ασυρμάτου, οπότε 
ο γενναίος αξιωματικός του 
Π.Ν μετέδωσε: «Ταύτην την 
στιγμή συλλαμβάνομαι. Ζήτω 
η Ελλάς». 

Σβορώνος Ι. Ανθυποπλοί-
αρχος Π.Ν. Εκτελέστηκε 
για την αντιστασιακή δράση 
του κατά του εχθρού της 
πατρίδας. 

Παμπούκης Θεμιστοκλής. Πλωτάρχης 
του Π.Ν, ετών 45. Ήταν φρούραρχος του λι-
μένα των Πατρών και του Σιδηροδρομικού 
Σταθμού της πόλεως. Η εκτέλεσή του έγινε 
στο Χαϊδάρι, την 8η Σεπτεμβρίου 1944.

Στους αξιωματικούς Π.Ν που εκτελέστηκαν 
από τους Γερμανούς πρέπει να περιληφθεί 
και ο Μιχαήλ Ακύλας, απόφοιτος της 
Σχολής Δοκίμων, που υπηρετούσε στην Πο-
λεμική Αεροπορία, στην 
οποία μετατάχθηκε από 
το Π.Ν, το 1931 και όταν 

εκτελέστηκε την 4η Ιουνίου 1942 στην Καισαριανή είχε τον βαθμό 
του επισμηναγού.  

Εκτελεσθέντες υπαξιωματικοί του Π.Ν

Οι 17 εκτελεσθέντες από τους ναζί υπαξιωματικοί του Π.Ν, είναι 
κατά χρονολογία εκτέλεσης:

Τσουρλάνης Νικόλαος. Δίοπος Φάρων του Π.Ν. Εκτελέστηκε από 
τις κατοχικές δυνάμεις την 6η Ιουνίου 1941.

Σαββαΐδης Βασίλειος. Αρχικελευστής του Π.Ν. Εκτελέστηκε την 
13η Νοεμβρίου 1942, σε ηλικία 37 ετών. 

Κυνούσης Χρήστος. Υποκελευστής Β’, του Π.Ν. 
Εκτελέστηκε τον Απρίλιο του 1942, ενώ προ-
σπαθούσε να διαφύγει στη Μέση Ανατολή. Ήταν 
ηλικίας 26 ετών.

Ανδριανός Νικόλαος. Κελευστής. Συνελήφθη από 
τις Δυνάμεις κατοχής. Αυτοκτόνησε στη φυλακή την 
9η Δεκεμβρίου 1942 σε ηλικία 36 ετών, για να μη 
δώσει στον εχθρό τη χαρά να του πάρει τη ζωή. 

Μαλιόπουλος Βασίλειος. Αρχικελευστής 
του Π.Ν, ηλεκτριστής. Υπηρετούσε στα υπο-
βρύχια. Εκτελέστηκε την 4η Ιανουαρίου 1943. 

Καρασίμος Α. Δίοπος του Π.Ν. Συνελήφθη 
για τη συμμετοχή του σε αντιστασιακές ενέρ-
γειες κατά των κατακτητών και εκτελέστηκε  
την 27η Απριλίου 1943. 

Λαουτάκης Διονύσι-
ος. Υποκελευστής του 
Π.Ν. Συνελήφθη για την 
αντιστασιακή δράση του 
εναντίον του κατακτητή και 
εκτελέστηκε το 1943. 

Κιτσόπουλος Κωνσταντί-
νος. Κελευστής – τηλεγρα-
φητής του Π.Ν, 29 ετών 
από τα Ιωάννινα. Συνελή-
φθη την 16η Φεβρουαρίου 

1943. Εκτελέστηκε την 19η Ιουνίου 1943.

Παπαγιάννης Αντώνιος. Αρχικελευστής του 
Π.Ν, ετών 37. Συνελήφθη για κατασκοπεία σε 
βάρος του Άξονα, οπλοφο-
ρία και χρήση ασυρμάτου. 
Εκτελέστηκε την 19η Ιου-
νίου 1943, στο Σκοπευτή-
ριο Καισαριανής. 

Γούτης Ανδρέας. Υποκε-
λευστής του Π.Ν, 35 ετών, 

γεννημένος στη Σμύρνη. Καταδικάστηκε σε 
θάνατο και εκτελέστηκε, στο Σκοπευτήριο 
Καισαριανής, την 19η Ιουνίου 1943.  

4
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Δεϊμέζης Αλέξανδρος. Δίοπος Π.Ν. Φονεύθηκε, επί τόπου, από 
γερμανική περίπολο, κατά τη διάρκεια αντιστασιακής του ενέργει-
ας, την 24η Ιανουαρίου 1944.

Βογιατζής Γεώργιος. Υποκελευστής Β’ – μη-
χανικός του Π.Ν. Συνελήφθη ως αντιστασιακός 
και εκτελέστηκε την 7η Μαρτίου 1944. Ήταν 24 
ετών. 

Θεολόγος Ιωάννης. Δίοπος του Π.Ν, από τη 
Λευκάδα. Συνελήφθη και εκτελέστηκε από τους 
Γερμανούς, την 1η Μαΐου 1944, για αντιστασια-
κή δραστηριότητα. Ήταν 25 ετών.

Χατζηαθανασίου 
Αντώνιος. Υποκελευστής Α’ του Πολεμικού 
Ναυτικού. Εκτελέστηκε για την αντιστασια-
κή δράση του κατά των γερμανικών κατοχι-
κών στρατευμάτων, την 15η Μαΐου 1944, σε 
ηλικία 27 ετών. 

Σαμοθράκης Γρηγόριος. Υποκελευστής Β’ 
του Πολεμικού Ναυτικού. Εκτελέστηκε από 
τις γερμανικές κατοχικές δυνάμεις στις 2 
Οκτωβρίου 1944.

Λάμπρου Μαρίνος. Υποκελευστής Β’ – 
πυροβολητής. Συνελήφθη όμηρος και από τις 
κακουχίες πέθανε στο 
στρατόπεδο κρατου-
μένων στο Δομοκό 
Φθιώτιδας, την 18η 
Αυγούστου 1944.  

Σούρλας Παρμενίων. 
Αρχικελευστής του Π.Ν. 
Εκτελέστηκε την 8η 

Οκτωβρίου 1944, τέσσερις ημέρες πριν την 
αποχώρηση των Γερμανών κατακτητών από 
την Αθήνα. 

Οι εκτελεσθέντες αξιωματικοί του Λ.Σ.

Καζάκος Ηλίας. 37 ετών, υποπλοίαρχος. Ασκούσε καθήκοντα 
Λιμενάρχη στη Μυτιλήνη από όπου φυγάδευε αξιωματικούς, 

υπαξιωματικούς και Έλληνες 
πολίτες στην απέναντι τουρ-
κική ακτή, ώστε εν συνεχεία 
αυτοί να κατευθυνθούν προς 
την Αίγυπτο και παρουσια-
στούν στις εκεί εδρεύουσες 
ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. 

Το 1942 ο Καζάκος αποφάσισε 
να διαφύγει και αυτός στην 
Αίγυπτο, συνελήφθη κατόπιν 
προδοσίας και εκτελέστηκε 
την 5η Ιουνίου 1942.

Κωτούλας Γεώργιος, υποπλοίαρ-
χος. Συνελήφθη και εκτελέστηκε με 
τον Καζάκο για τον ίδιο λόγο και την 
ίδια ημέρα και ώρα. Ήταν 36 ετών. 

Αρβανιτάκης Ιωάννης. Υποπλοί-
αρχος Λ.Σ, 37 ετών. Ο Αρβανιτάκης 
υπηρετούσε στη Λήμνο ως Λιμενάρ-
χης και οργάνωνε τη φυγή Ελλήνων 

πατριωτών προς τη Μέση 
Ανατολή. Συνελήφθη από 
τους Γερμανούς και υπεβλή-
θη σε τόσο φρικτά βασανι-
στήρια, ώστε να αποβιώσει 
εξ’ αυτών. Το ημερολόγιο 
έγραφε 20 Ιουλίου 1942. 

Κατερίνης Αλέξανδρος. 
Πλοίαρχος του Λ.Σ. Φλο-
γερός αντιστασιακός. Όταν 
διεπίστωσε ότι ανακαλύ-
φθηκε η δράση του και 
επίκειτο η σύλληψή του προτίμησε να αυτοκτονήσει (1942) παρά να 
περιέλθει στα χέρια του εχθρού.

Ζαμβουνίδης Όθων. Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Ανέπτυξε αντιστα-
σιακή δράση. Συνελήφθη και εκτελέστηκε από τα στρατεύματα 
κατοχής, λίγο πριν την απελευθέρωση (1944).

Εκτελεσθέντες υπαξιωματικοί του Λ.Σ.

Ο υποκελευστής Β’ Ιωάννης Μαυρέας. Εκτελέστηκε ως όμηρος 
στις 2 Απριλίου 1944.

Και ο υποκελευστής Γρηγόριος Μουρμούρης. Εκτελέστηκε την 8η 
Σεπτεμβρίου 1944, στο Χαϊδάρι, σε ηλικία 27 ετών.

Οι εκτελεσθέντες του Εμπορικού Ναυτικού

Μεταξύ των οκτώ εκτελεσθέντων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής 
την 5η Ιουνίου 1942 ήταν και δύο ναυτικοί του Ε.Ν. Ο καπετάνιος 
του ιστιοφόρου που θα μετέφερε τους 16 πατριώτες στην Τουρκία, 
53 ετών, Δημήτριος Γιαγκουδάκης. Μαζί του εκτελέστηκε και ο 
βοηθός του στο ιστιοφόρο, ναύτης Παναγιώτης Θυμαράς.

Άλλοι εκτελεσθέντες ναυτικοί του Ε.Ν είναι οι:

Μπούκας Νικόλας. Ραδιοτηλεγραφητής Εμπορικού Ναυτικού, 
ετών 40, από την Κέρκυρα. Εκτελέστηκε στις 14 Νοεμβρίου 1942.

Κοφινάκος Πέτρος. Εκτελέστηκε στις 11/9/1942, σε ηλικία 29 ετών.

5
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Φολέρος Ιωάννης. Ραδιοτηλεγραφητής του Εμπορικού Ναυτικού, 
40 ετών. Συνελήφθη την 18η Ιουλίου 1942. Εκτελέστηκε τη 18η 
Δεκεμβρίου 1942.

Δασκαλάκης Νικόλαος. Ψαράς, 57 ετών, από τη Σμύρνη. Εκτελέ-
στηκε την ημέρα των Θεοφανείων του 1943.

Πατέλης Βασίλειος, Τσαντάνης Φραγκίσκος και Τζαβέλλας 
Σπύρος. Βαρκάρηδες, κάτοικοι Πάρου. Συνελήφθησαν διότι με τη 
βάρκα τους μετέφεραν σε υποβρύχια, Έλληνες και Άγγλους αξιωμα-
τικούς. Εκτελέστηκαν μετά από δίκη και οι τρείς και οι συνεργάτες 
τους. Ο Πατέλης την 25η Φεβρουαρίου 1943 ενώ οι Τσαντάνης και 
Τζαβέλλας εκτελέστηκαν την 23η Οκτωβρίου 1943.

Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος. Ασυρματιστής Εμπορικού Ναυ-
τικού. Ήταν ο ασυρματιστής της οργάνωσης του Σπύρου Τζαβέλλα 
στην Πάρο. Εκτελέστηκε την 24η Φεβρουαρίου 1943.

Τράτρας Σταμάτιος. Καπετάνιος Εμπορικού Ναυτικού, 32 ετών, 
από την Ικαρία. Εκτελέστηκε την 29η Μαΐου 1943.

Τσελέντης Σωκράτης. Τροφοδότης εμπορικών πλοίων, ετών 44. 
Εκτελέστηκε την 29η Μαΐου 1943.

Παναγιωταράς Κωνσταντίνος. Ναυτικός, 25 ετών, από την Αμαλι-
άδα. Εκτελέστηκε ως όμηρος από τους Ιταλούς τη 17η Ιουνίου 1943.

Αδάμ Νικόλαος, ναύτης. Αρβανίτης Αντώνιος, ναυτεργάτης. 
Θεοφίλου Βασ. ναυτικός. Καπουσίδης Κων. ναυτικός. Μακρίδης 
Μιχ. ναυτεργάτης και Γραμμένος Διονύσιος. Και οι έξι ανήκαν 
στην αντιστασιακή οργάνωση δολιοφθορών ΑΠΟΛΛΩΝ. Και οι έξι 
εκτελέστηκαν την 9η Οκτωβρίου 1943.

Στους εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς εμποροπλοιάρχους 
περιλαμβάνονται ο Πέτρος Δρακόπουλος και ο Αγησίλαος 
Λεοντακιανάκος που στην κατοχή εργάζονταν ως πλοηγοί στο 
λιμάνι του Πειραιά. Εκτελέστηκαν την 8η Σεπτεμβρίου 1944 στο 
Χαϊδάρι. Στους αντιστασιακούς του Πειραιά περιλαμβάνονται και 
οι Κων. Μώρος και Κων. Δαμουλάκος πλοηγοί και οι δύο που 
τελούσαν υπό τις διαταγές του αντιστασιακού επίσης αρχιπλοηγού 

και προϊσταμένου του τμήματος αγκυ-
ροβολίας του Λιμεναρχείου Πειραιά 
Μανώλη Κουτσουδάκη. Εκτελέστη-
καν και οι ναυτικοί Γ. Μαστοράκης, 
Νικ. Μελαχροινός και Νικ. Χαρατζής 
που πρόσφεραν επίσης υπηρεσίες στην 
αντίσταση κατά του εχθρού. Όπως και 
οι ναυτεργάτες Στ. Μαστρογιάννης και 
Χρ. Σούλας 
που εκτελέ-
στηκαν την 
14η Νοεμ-
βρίου 1942 ο 
πρώτος και 

την 1η Μαΐου 1944 ο δεύτερος (μπλόκο 
Κοκκινιάς).

Σε μία καταδρομή σκάφους της αντιστασι-
ακής οργάνωσης «Ελληνική Πατριωτική 
Ένωση», νοτίως της Ρόδου, συνελήφθη-
σαν και εκτελέστηκαν επί τόπου, άνευ 

δίκης, οι εξής ναυτικοί: Ν. Βελισσαρίου αρμενιστής, Θεμ. Γερακι-
νός μηχανικός, Ν. Λίσγαρης ναύκληρος δίοπος αρμενιστής και Δ. 
Τριανταφύλλου αρμενιστής.

Εξόριστοι στις χώρες του εχθρού

Υπήρξαν αξιωματικοί του Π.Ν που συνελήφθησαν από τους κατα-
κτητές είτε προσπαθώντας να διαφύγουν στη Μέση Ανατολή, είτε 
για άλλη αντιστασιακή ενέργειά τους, και μετήχθησαν σε ναζιστικά 
στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ιταλία, την Αυστρία και τη Γερ-
μανία όπου γνώρισαν όλη τη βαρβαρότητα του χιτλερισμού και του 
φασισμού και απελευθερώθηκαν όσοι μεν βρίσκονταν στην Ιταλία 
τον Σεπτέμβριο του 1943, με τη συνθηκολόγηση της κυβέρνησης 
Μπαντόλιο, ενώ όσοι βρίσκονταν στην Αυστρία και τη Γερμανία, 
το τέλος του πολέμου, τον Μάιο του 1945, από τις αμερικανικές ή 
βρετανικές δυνάμεις.

Μεταξύ των αξιωματικών αυτών ήταν ο πλοίαρχος Παναγ. Αγγε-
λής, ο αντιπλοίαρχος Θεοδ. Κουντουριώτης, ο υποπλοίαρχος Επαμ. 
Πανάς, ο αντιπλοίαρχος Κων. Τσάτσος, ο υποπλοίαρχος Μενέλα-
ος Χριστόπουλος και ο δόκιμος Ιω. Πετρόπουλος.

Ο Αντώνιος Σύκαλης, πρότακτος εθελοντής κατατάχτηκε στο Π.Ν 
με ειδικότητα τεχνίτη πυρομαχικών. Στην κατοχή ανέπτυξε αντι-
στασιακή δράση. Ανακαλύφθηκε από τους Γερμανούς οι οποίοι τον 
συνέλαβαν το 1942 και τον έστειλαν στη Γερμανία για την εκτέλεση 
καταναγκαστικών έργων. Τον Μάιο του 1945 απελευθερώθηκε από 
τα σοβιετικά στρατεύματα και επέστρεψε στην Ελλάδα για να συνε-
χίσει τη σταδιοδρομία του στο Π.Ν, του οποίου έγινε αξιωματικός.

Αντιστασιακές ναυτικές ομάδες

Οι εκτελεσθέντες αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και ναύτες του Π.Ν, 
του Λ.Σ και του Ε.Ν, καθώς και περισσότεροι από αυτούς που διέφυ-
γαν τον θάνατο, αλλά αντιστάθηκαν στον εχθρό, ήταν οργανωμένοι 
σε διάφορες ομάδες αντίστασης, στις οποίες, μάλιστα, ανέπτυξαν 
πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο αριθμός των ομάδων αυτών που δρούσαν στις πόλεις ξεπερνούσε 
τις 35.

Πέντε, μάλιστα, από τις ομάδες αυτές, οι πλέον δραστήριες, οι ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΑΣ ΙΙ, ΚΟΔΡΟΣ, ΚΕΡΑΥΝΟΣ, ΑΛΙΚΗ και ΜΑΛΕΑΣ ΙΙ, ιδρύ-
θηκαν και διευθύνονταν από αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΙΙ

Η αντιστασιακή οργάνωση ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΙΙ είχε αρχηγό της τον 
Χαράλαμπο Κουτσογιαννόπουλο, υποπλοίαρχο του Π.Ν (είχε 
μετάσχει στο Βενιζελικό κίνημα του 1935 και γι’ αυτό αποτάχθηκε 
τότε, επανήλθε όμως στην ενέργεια το 1943).

Ο Κουτσογιαννόπουλος εθεωρείτο χαρισματικό άτομο. Διέθετε ηγε-
τικές ικανότητες, ήταν τολμηρός, αποφασιστικός και οξυδερκής.

Η οργάνωση ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΙΙ, διεδέχθη την ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Ι 
επειδή ο αρχηγός της τελευταίας, αξιωματικός του Στρατού Ξηράς 
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Ευριπίδης Μπακιρτζής προσχώρησε στο ΕΑΜ – ΕΛΑΣ.

Ο Κουτσογιαννόπουλος σύντομα θεωρήθηκε από το Βρετανικό 
Στρατηγείο Μέσης Ανατολής τόσο απαραίτητος για την αντίσταση 
στην Ελλάδα, ώστε όταν συνελήφθη με άλλους συναδέλφους του 
(αξιωματικούς του Π.Ν) αποστέλλων μηνύματα σ’ αυτό και καταδι-
κάστηκε σε θάνατο, ο συμμαχικός παράγων να κάνει το πάν, από το 
Κάιρο, ώστε ο Κουτσογιαννόπουλος να μην εκτελεστεί. Διέθεσε γι’ 
αυτό μεγάλο ποσό σε χρυσές λίρες, προκειμένου, μέσω διαφόρων 
καναλιών, να δωροδοκήσει τη γερμανική διοίκηση στην Αθήνα. 
Πέτυχε έτσι να σώσει τον Κουτσογιαννόπουλο, ο οποίος αργότερα 
(Απρίλιος 1943) δραπέτευσε στη Μέση Ανατολή.

Η ενέργεια αυτή των Συμμάχων δημιούργησε εκ των υστέρων, 
πικρίες σε οικογένειες αξιωματικών του Π.Ν, όχι διότι διασώθηκε 
ο Κουτσογιαννόπουλος, αλλά διότι το Συμμαχικό Στρατηγείο δεν 
επέδειξε την ίδια ευαισθησία σε συγκρατούμενους συναδέλφους 
του, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα των Γερμα-
νών και εκτελέστηκαν.

Δεύτερος τη τάξει στην οργάνωση ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΙΙ ήταν ο ανθυπο-
πλοίαρχος Ηλίας Ντεγιάννης, ο οποίος συλληφθείς την ίδια ώρα 
με τον Κουτσογιαννόπουλο και για τον ίδιο λόγο και καταδικασθείς 
με αυτόν σε θάνατο, εκτελέστηκε την 19η Ιουνίου 1943.

Άλλο στέλεχος του ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΙΙ ήταν ο τότε σημαιοφόρος 
Τιμολέων Λούης, ο οποίος μπόρεσε να διαφύγει στη Μέση Ανα-
τολή τον Μάρτιο του 1943, μετά από πλούσια αντιστασιακή δράση 
στην Ελλάδα.

Μέλη του ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΙΙ ήταν επίσης οι αξιωματικοί του Π.Ν 
Γεώργ. Αναστασόπουλος (ανθυποπλοίαρχος το 1940), Νικ. 
Καλλιανέσης (ανθυποπλοίαρχος) και Γεώργιος Παπαγιαννό-
πουλος (ανθυποπλοίαρχος). Στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΙΙ μετείχαν επίσης 
ο μάχιμος σημαιοφόρος Δημ. Μπαρδόπουλος, ο οποίος είχε ρόλο 
συνδέσμου με την οργάνωση ΕΔΕΣ του Ναπολέοντος Ζέρβα στην 
Ήπειρο και μετέσχε στη διοίκηση του ΕΔΕΣ Αθηνών – Πειραιώς, ο 

σημαιοφόρος – μηχανικός Παναγιώτης Ευαγγελινός, ο έφεδρος 
σημαιοφόρος Αλέξ. Λούης, χημικός, ο σημαιοφόρος – μηχανικός 
Παναγ. Ψαλιδάκης που είχε διακριθεί για την κατασκοπευτική 
δράση του στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας όπου κατά την κατοχή 
ναυλοχούσαν γερμανικά και ιταλικά πολεμικά σκάφη, ο σημαιοφό-
ρος – τηλεγραφητής Απόστολος Βενιζέλος ο οποίος εκτελέστηκε, 
όπως αναφέραμε, στην Καισαριανή από τους Γερμανούς την 19η 
Ιουνίου 1943, μαζί με άλλους αξιωματικούς του Π.Ν.

Μέλη του ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΙΙ ήταν και οι υπαξιωματικοί του Π.Ν 
Αντώνιος Παπαγιάννης (αρχικελευστής – τηλεγραφητής) που 
εκτελέστηκε την 19η Ιουνίου 1943, με τον ανθυποπλοίαρχο Ηλία 
Ντεγιάννη, στην Καισαριανή, μετά την καταδίκη του σε θάνατο 
για κατασκοπεία από το Γερμανικό Στρατοδικείο. Ο Παπαγιάννης 
χειριζόταν τον τηλέγραφο του ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΙΙ και έστελνε αναφο-
ρά στο Στρατηγείο Μέσης Ανατολής, έχοντας δίπλα του, τους Χαρ. 
Κουτσομητόπουλο και Ηλία Ντεγιάννη.

Ο Α. Παπαγιάννης, λίγο πριν την εκτέλεσή του, παρήγγειλε στον 
εξομολογητή ιερέα του να πει στη σύζυγο, στη μητέρα και την 
αδελφή του, που εκρατούντο στις φυλακές ΑΒΕΡΩΦ για κατοχή 
και χρήση πομπού, πως «ό,τι έκανε το έκανε για την Ελλάδα και γι’ 
αυτό δεν έπρεπε να λυπούνται».

Στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΙΙ μετείχε και ο αδελφός του Αντωνίου, Χρήστος 
Παπαγιάννης υπαξιωματικός του Π.Ν, με σημαντική αντιστασια-
κή δράση κι αυτός, όπως και άλλοι υπαξιωματικοί του Π.Ν.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΙΙ διαλύθηκε τη 2η Φεβρουαρίου 1943, όταν οι 
Γερμανοί έκαναν έφοδο στην οδό Σημαντήρα 2 και συνέλαβαν επί 
τόπου τον χειριστή του ασυρμάτου του, αρχικελευστή του Π.Ν Αντώ-
νιο Παπαγιάννη και τους τότε ανθυποπλοιάρχους Χ. Κουτσογιαννό-
πουλο (αρχηγό της οργάνωσης) και Ηλ. Ντεγιάννη (υπαρχηγό).

Μία από τις σημαντικότερες πληροφορίες που μετέδωσε η οργάνω-
ση ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΙΙ στο Συμμαχικό Στρατηγείο ήταν ο κατάπλους 
στον Πειραιά οκτώ υποβρυχίων, γαλλικών, που έφεραν το σήμα του 
Γ’ Ράιχ, για λόγους παραλλαγής. Τα υποβρύχια είχαν δοθεί από την 
κυβέρνηση του Βισύ στους Γερμανούς, κατά παράβαση της αρχικής 
συμφωνίας τους ότι τα πλοία του γαλλικού πολεμικού στόλου θα 
παρέμεναν αγκυροβολημένα στους γαλλικούς ναυστάθμους. Η ανα-
κάλυψη ήταν έργο του σημαιοφόρου – μηχανικού Παν. Ψαλιδάκη 
και επετεύχθη με κίνδυνο της ζωής του.

Χάρη στον ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΙΙ και το τηλεπικοινωνιακό δίκτυό του, ο 
αρχηγός του ΕΔΕΣ, στρατηγός Ναπ. Ζέρβας μπόρεσε το πρώτον, να 
επικοινωνήσει με το Συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής, όταν 
και αποφασίστηκε η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου – 
υπόθεση στην οποία ενεπλάκησαν στην αρχική φάση της εκτός του 
ΕΔΕΣ και οι οργανώσεις αντίστασης ΜΙΔΑΣ 614 και ΠΡΟΜΗΘΕ-
ΑΣ ΙΙ. Η οργάνωση ΜΙΔΑΣ 614 είχε αρχηγό της τον αντισυνταγμα-
τάρχη Ιω. Τσιγάντε που έφθασε από τη Μέση Ανατολή με αγγλικό 
υποβρύχιο και αποβιβάστηκε σε ακτή της Μάνης, τον Ιούλιο του 
1942 φέρνοντας μαζί του εκρηκτικές ύλες, όπλα και 12.000 χρυσές 
λίρες για τις ανάγκες της αποστολής του και των οργανώσεων, 
με τις οποίες θα συνεργαζόταν. Ο Τσιγάντες ήλθε στην Ελλάδα με 
εντολή να ανατινάξει τη γέφυρα των Καρυών, βορείως της Λαμίας, 
όταν όμως έκανε αναγνώριση της περιοχής διαπίστωσε ότι μόνο 
η καταστροφή της γέφυρας του Γοργοπόταμου θα δημιουργούσε 
πρόβλημα στον εχθρό, διότι είχε το μεγαλύτερο μήκος από όλες και 
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η επισκευή της θα απαιτούσε αρκετό χρόνο. Η εισήγησή του έγινε 
αποδεκτή από το Συμμαχικό Στρατηγείο και άρχισαν οι προπα-
ρασκευαστικές εργασίες στις οποίες μετείχε και η αντιστασιακή 
οργάνωση ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΙΙ, με τον αρχηγό της, ανθυποπλοίαρχο 
Χαρ. Κουτσογιαννόπουλο.

Η δολοφονία του Τσιγάντε, τον Ιανουάριο του 1943 από Ιταλούς 
καραμπινιέρους, άλλαξε σε σημαντικό βαθμό τα σχέδια για την 
εκτέλεση της αποστολής ανατίναξης της περιώνυμης γέφυρας, που 
πραγματοποιήθηκε τελικά τον Νοέμβριο του 1943.

ΚΟΔΡΟΣ

Αντιστασιακή οργάνωση κατά των Γερμανοϊταλών κατακτητών 
ήταν και ο ΚΟΔΡΟΣ. Ιδρύθηκε από τον πλωτάρχη κατά το 1941, Πα-
ναγιώτη Λυκουρέζο, γιό του Κωνσταντίνου Λυκουρέζου που είχε 
χρηματίσει υπουργός Δικαιοσύνης και Οικονομικών στις κυβερνή-
σεις Στράτου και Πρωτοπαπαδάκη του 1922.

Ο Παναγιώτης Λυκουρέζος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού 
είδε τη σταδιοδρομία του να υφίσταται τις συνέπειες του εθνικού 
διχασμού κατά τον μεσοπόλεμο, λόγω της φιλοβασιλικής τοποθέ-
τησης τότε του ιδίου και της οικογένειάς του. Αποκαταστάθηκε όμως 
το 1935 και τον Μάϊο του 1940 επαναφέρθηκε στην ενέργεια με τον 
βαθμό του πλωτάρχη για να προετοιμάσει την άμυνα του λιμένος 
του Βόλου, ως ναυτικός διοικητής της πόλης. Τέλη Απριλίου του 
1941, μετά τη συνθηκολόγηση επανήλθε στην εφεδρεία.

Παρότι είχε αναδειχθεί σε λίαν επιτυχημένο επιχειρηματία μετά 
την παραίτησή του από το Ναυτικό, το 1927, το 1941 εγκατέλειψε 
την επιχείρησή του που αφορούσε κυρίως (αντιπροσωπεία της τσε-
χοσλοβακικής «Σκόντα») διότι είχε περιέλθει στους Γερμανούς (γε-
νικός διευθυντής της είχε γίνει ο αδελφός του Γκαίρινγκ, υπ’ αριθ. 
2 πολιτικοστρατιωτικού παράγοντα της Γερμανίας) και αφιέρωσε 
εαυτόν στην αντίσταση κατά του κατακτητή. Κινητοποίησε γι’ αυτό 
φίλους του, αξιωματικούς του Π.Ν, αλλά και των άλλων όπλων 
και του Λιμενικού Σώματος, όπως και άτομα της μεγαλοαστικής 
τάξης της Αθήνας, την οικονομική στήριξη των οποίων, αλλά και 
την προσφορά προσωπικής υπηρεσίας τους είχε ανάγκη για τους 
αναξιοπαθούντες κατοίκους του Λεκανοπεδίου και των περιοχών 
της χώρας στις οποίες ο ΚΟΔΡΟΣ άπλωσε τα πλοκάμια του.

Στη Θεσσαλονίκη ειδικά ο Λυκουρέζος εδημιούργησε ένα είδος 
παραρτήματος του ΚΟΔΡΟΥ, την οργάνωση ΔΑΝΑΗ.

Εκεί όμως που ο ΚΟΔΡΟΣ είχε μεγάλη επιτυχία ήταν οι δολιοφθο-
ρές κατά του εχθρού και η εναντίον του κατασκοπεία, στον ναυτικό 
τομέα, ιδίως. Ενώ στον πολιτικό τομέα πέτυχε την ασφαλή διαφυγή 
στη Μέση Ανατολή επιφανών πολιτικών προκειμένου να πραγ-
ματοποιηθεί το Συνέδριο του Λιβάνου και η δι’ αυτού ενότητα και 
συνεργασία του πολιτικού κόσμου υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου. 
Οι πολιτικοί που διαπεραιώθηκαν στη Μέση Ανατολή με ευθύνη 
του ΚΟΔΡΟΥ ήταν οι Γεώργιος Παπανδρέου, Γεώργιος Καρτάλης, 
Πέτρος Ράλλης, Θεμιστοκλής Τσάτσος, Σπύρος Θεοτόκης και άλλοι. 
Στο απομνημόνευμά του για τον ΚΟΔΡΟ, ο Π. Λυκουρέζος τονίζει 
ότι αυτός έπεισε τον Γ. Παπανδρέου να μεταβεί στη Μέση Ανατολή. 

Λόγω των πληροφοριών που διεβίβαζε στο Στρατηγείο Μέσης Ανατο-
λής ο Παναγιώτης Λυκουρέζος με την οργάνωση του ΚΟΔΡΟΣ, πολλά 

πολεμικά και εμπορικά σκάφη του εχθρού βυθίστηκαν στο Αιγαίο 
και την Ανατολική Μεσόγειο, από τον αγγλικό και ελληνικό στόλο.

Ο ναύαρχος Κώνστας στις αναμνήσεις του της περιόδου 1940-1950, 
αναφέρεται σε ένα τηλεγράφημα του ΚΟΔΡΟΥ προς το Συμμαχικό 
Στρατηγείο, το πρωί της 6ης Οκτωβρίου 1943: «Σήμερον, ώραν 6 π.μ. 
απέπλευσαν ΟΛΥΜΠΟΣ και 6 αποβατικά με 8.000 αλπινιστάς. Προ-
ορισμός Λέρος. Επίσης απέπλευσε ΚΑΛΙΑΡΙ με φορτίο 600 ανδρών, 
80 οχήματα, 16 τρακτέρ και 12 πυροβόλα των 6 ιντσών. Προορισμός 
Λέρος». Ο ναύαρχος Κάνιγκαμ, αρχηγός του βρετανικού στόλου της 
Μεσογείου διέταξε την καταβύθισή τους, όπερ και εγένετο.

Όταν ο Λυκουρέζος διαπίστωσε ότι η δράση του θα γινόταν γρήγορα 
γνωστή στους Γερμανούς αποφάσισε να διαφύγει στη Μέση Ανατο-
λή αφήνοντας στο πόδι του τον Μιχαήλ Αβέρωφ, έφεδρο σημαι-
οφόρο, αδελφό του Ευάγγελου Αβέρωφ και τον αντισμήναρχο 
Ανδρέα Κυριακίδη, τέως αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού.

Μόλις ο Λυκουρέζος έφθασε στη Μέση Ανατολή του ανατέθηκε η 
Υπηρεσία Πληροφοριών στη Σμύρνη.

 Ο ΚΟΔΡΟΣ είχε 246 συνεργάτες. Από αυτούς πολλοί ήταν ναυτικοί. 
Ανήκαν είτε στο Π.Ν και το Λ.Σ, είτε στο Ε.Ν.

Του Πολεμικού Ναυτικού αξιωματικοί ήταν, ο αρχηγός της οργάνω-
σης Παναγιώτης Λυκουρέζος (πλωτάρχης), ο Γεώργ. Κουντά-
κης, ο Βασ. Μαρουλάς, ο Κων. Κολιζέρας και ο Ιω. Κιτσόπουλος.

Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος, μέλη του ΚΟΔΡΟΥ ήταν ο 
Θεόδωρος Μουτσούλας, ο Κών. Αντωνόπουλος, ο Διογένης 
Κεχαγιάς, ο Δημ. Γιάκος.

Υπαξιωματικοί του Π.Ν μέλη του ΚΟΔΡΟΥ ήταν οι Κων. Μπαλο-
δήμος, Παν. Αυγουλέας, Θεοχ. Μπουκουβάλας, Δ. Τριανταφύλ-
λης και Ανδρ. Τζώρτζης.

Υπαξιωματικοί του Λ.Σ, μέλη του ΚΟΔΡΟΥ ήταν οι Χρ. Κολιζέρας, 
Χρ. Καμπανέλης, Κ. Δαβουρλής, Παν. Κοντολέων, Κων. Βου-
ζής, Πολ. Σκλαβούνος, Μιχ. Σταύρου, Λουκρ. Αθανασούλας και 
Γ. Βορδώνης.

Του Εμπορικού Ναυτικού ήταν οι Π. Κωνσταντάρας, Δ. Ρηγόπου-
λος, Σταμ. Ευστρατίου, Βασ. Κολοβός, Διον. Μιχαλητσιάνος, 
Γ. Δεληγιάννης, Λ. Ευστρατίου, Κ. Σιμάτος, Κων. Καρούσος, Γ. 
Βαλάκας, Θ. Αθανασιάδης, Διον. Ξένος, Παν. Περίδης (πλοηγός) 
Ιω. Ζαχάρωφ (πλοηγός), Ζαχ. Ζαχαριάδης (ναυπηγός).

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

Η μυστική αντιστασιακή οργάνωση ΚΕΡΑΥΝΟΣ ιδρύθηκε από τον 
πλοίαρχο του Π.Ν Ευάγγελο ή Άγγελο Μπακόπουλο και είχε ως 
επιδίωξή της:

α) Τη συλλογή πληροφοριών για τις κινήσεις του εχθρού και την 
εν συνεχεία διαβίβασή τους στο Στρατηγείο Μέσης Ανατολής.

β) Τη φυγάδευση αξιωματικών και υπαξιωματικών του Π.Ν 
στην Τουρκία και από εκεί στην Αίγυπτο και 

γ) Την παροχή βοηθείας στις οικογένειες των ναυτικών που 
είχαν αποδημήσει στη Μέση Ανατολή με τον ελληνικό στόλο, ή 
είχαν διαφύγει ατομικά ή κατά ομάδες, όπως επίσης και την πα-
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ροχή βοηθείας προς τις οικογένειες αυτών που είχαν εκτελεστεί 
από τους Γερμανοϊταλούς.

Η βοήθεια συνίστατο σε χρήμα, τρόφιμα, φάρμακα κλπ. Οι οικογέ-
νειες που έτυχαν της συνδρομής της οργάνωσης ΚΕΡΑΥΝΟΣ ανήλ-
θαν σε 6.700, ενώ το ποσό που μοιράστηκε σ’ αυτές υπολογίζεται 
στο αντίστοιχο 14.000 λιρών, όπως σημειώνει σε σχετικές έρευνες 
του και στο πολύτιμο πεντάτομο έργο του με τις αναμνήσεις πολλών 
εκ των αξιωματικών και υπαξιωματικών του Π.Ν που πρωταγωνί-
στησαν με τη δράση τους εναντίον του εχθρού, ο αντιναύαρχος ε.α 
Αναστάσιος Δημητρακόπουλος.

Στενός συνεργάτης του Ευαγ. Μπακόπουλου, ηγέτη της αντιστασι-
ακής ομάδας ΚΕΡΑΥΝΟΣ υπήρξε ο μάχιμος δόκιμος σημαιοφόρος 
του Π.Ν Χαρ. Παπαγιάννης, ο οποίος όμως από τις αρχές του 
καλοκαιριού του 1944 ανέλαβε την αρχηγία της αντιστασιακής 
οργάνωσης ΦΟΞ.

ΑΛΙΚΗ (ALICE)

Η αντιστασιακή οργάνωση ΑΛΙΚΗ ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 
1942 από τον τότε αντιπλοίαρχο Ευγένιο Βαλασάκη και είχε ως 
στόχους της τη διεξαγωγή σαμποτάζ σε πλοία και εγκαταστάσεις 
του εχθρού, τη συλλογή πληροφοριών για τις κινήσεις του, τη 
μετάδοσή τους στο Στρατηγείο Μέσης Ανατολής και την παροχή 
συνδρομής στους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του Π.Ν που 
ήθελαν να διαφύγουν στη Μέση Ανατολή, με την εξεύρεση σκάφους 
για τη μεταφορά τους κλπ.

Η οργάνωση πήρε την ονομασία της από το όνομα της συζύγου 
του ιδρυτού της, όπως αποκαλύπτει ο αντιναύαρχος Αναστάσιος 
Δημητρακόπουλος.

Όταν ο Βαλασάκης πληροφορήθηκε ότι ο εχθρός είχε ενημερωθεί 
για τη δράση του από κατασκόπους του, διέφυγε στη Μέση Ανατολή, 
χωρίς όμως να διαλύσει την οργάνωση, την αρχηγία της οποίας ανέ-
θεσε στον αντιπλοίαρχο Κων. Χασιώτη, που κατάφερε να την κρατή-
σει δραστήρια μέχρι την απελευθέρωση, τον Οκτώβριο του 1944.

Στην οργάνωση ΑΛΙΚΗ εντάχθηκαν ο αντιπλοίαρχος του Π.Ν Τρύ-
φων Κωνσταντινίδης, ο υποπλοίαρχος του Λ.Σ Νικ. Σταμπολής, 
μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1943 όταν διέφυγε στη Μέση Ανατολή για 
να αποφύγει τη σύλληψή του από τους Γερμανούς, ο υποπλοίαρχος 
επίσης του Λ.Σ Πολύκαρπος Τσικρίκης και ο συνάδελφός του Παν. 
Θεοχάρης μέχρι τον Απρίλιο του 1944, όταν διέφυγε και αυτός στη 
Μέση Ανατολή για να αποφύγει τη σύλληψή του από τους Γερμανούς.

Από τους υπαξιωματικούς του Λ.Σ συνεργάστηκαν με την ομάδα 
ΑΛΙΚΗ οι Β. Βούλγαρης, Κ. Μπέϊκος, Σ. Μπουρίτης και Χ. 
Τραυλός.

Γενικά, η αντιστασιακή ομάδα ΑΛΙΚΗ, όπως και αυτή με την 
ονομασία ΟΜΗΡΟΣ ήταν οι οργανώσεις στις οποίες μετείχε το 
μεγαλύτερο μέρος των αξιωματικών του Λ.Σ.

ΜΑΛΕΑΣ

Η αντιστασιακή οργάνωση ΜΑΛΕΑΣ ιδρύθηκε από τον πλοίαρχο 
του Π.Ν Αλέξανδρο Λεβίδη, ο οποίος συνεργαζόταν στενά με τον 
συνάδελφό του, πλοίαρχο Ευγένιο Βαλασάκη, αρχηγό της ΑΛΙ-

ΚΗΣ. Ο Λεβίδης συνεργαζόταν επίσης και με τον αρχηγό της ομάδας 
ΜΙΔΑΣ 614, αντισυνταγματάρχη Ιω. Τσιγάντε. Η αποστολή του 
ΜΑΛΕΑ δεν διέφερε από την αποστολή των άλλων αντιστασιακών 
οργανώσεων. Σημαντικό στέλεχος της ομάδας ΜΑΛΕΑΣ υπήρξε ο 
επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Σμύρνης, αντιπλοίαρχος 
Αθαν. Ζάγκας, που έδωσε τον τίτλο ΜΑΛΕΑΣ στην Υπηρεσία Μυ-
στικών Υπηρεσιών της οποίας ηγείτο. Τον Φεβρουάριο του 1943 ο 
πλοίαρχος Αλέξανδρος Λεβίδης αναγκάστηκε να διαφύγει στη Μ.Α 
διότι οι Γερμανοί είχαν τεθεί στα ίχνη του.

Τον Σεπτέμβριο του 1943, μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών, ο 
Λεβίδης μετέσχε διασυμμαχικής αποστολής που θα μετέβαινε στη 
Σάμο για να παραλάβει τη διοίκηση της νήσου. Οι επιβαίνοντες 
όμως στην ατμάκατο Ιταλοί συνέλαβαν τα μέλη της διασυμμαχικής 
αποστολής, τα μετέφεραν στη Σύρο, όπου και τα παρέδωσαν στην 
εκεί γερμανική διοίκηση, η οποία απέστειλε το απροσδόκητο «θή-
ραμά» της στη Γερμανία προς εγκλεισμό σε στρατόπεδο αιχμαλώ-
των μέχρι το τέλος του πολέμου.

Με τον ΜΑΛΕΑ συνεργάστηκε ο αρχικελευστής του Π.Ν Μανούσος 
Φασουλάκης.

ΠΑΡΙΣ

Η οργάνωση ΠΑΡΙΣ λειτουργούσε ανεξάρτητα, αποτελούσε όμως 
και κλιμάκιο του ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Τα μέλη της κατά συνέπεια ανήκαν 
και στις δύο οργανώσεις. Επικεφαλής του ΠΑΡΙ ήταν ο δικηγόρος 
Αθηνών Αλέξανδρος Ιωαννίδης.

Η δράση των συνεργατών του στον Πειραιά και κυρίως στο λιμάνι 
υπήρξε εντυπωσιακή. Σημαντικότεροι από αυτούς ήταν ο πλοίαρ-
χος του Εμπορικού Ναυτικού Πέτρος Δρακόπουλος, από τη Μύ-
κονο, που διέμενε στον Πειραιά και εκτελούσε χρέη πλοηγού και ο 
συνάδελφός του, εμποροπλοίαρχος Αγησίλαος Λεοντακιανάκος, 
από την Αερόπολη της Μάνης, κάτοικος Πειραιά, επίσης πλοηγός.

Ο Πέτρος Δρακόπουλος ήταν αφοσιωμένος στην αντίσταση. Εκτός 
από τον ΠΑΡΙ, συνεργαζόταν και με την ΑΛΙΚΗ των αξιωματικών 
του Π.Ν, Ε. Βαλασάκη και Κ. Χασιώτη, αλλά και με την οργάνω-
ση πληροφοριών του Ρήγα Ρηγόπουλου, την οργάνωση ΜΙΔΑΣ 
του Τσιγάντε, τον ΟΜΗΡΟ του αξιωματικού του Στρατού Στυλ. 
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Κιτριλάκη, και τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ που είχε ιδρύσει ο Ιω. Πελτέκης. 
Επικεφαλής του ναυτικού κλιμακίου της ομάδας ΠΑΡΙΣ ήταν ο 
δικηγόρος Πειραιά Εμμανουήλ Κουτσογεωργίου, ο οποίος συνε-
λήφθη από τους Γερμανούς σε μια αστραπιαία επιχείρηση σύλλη-
ψης μελών της ομάδας που ανήκε, όπως και του ΑΠΟΛΛΩΝΑ, τον 
Μάρτιο του 1944. Εκτελέστηκε με 70 ή 71 ακόμη συναγωνιστές του 
την 8η Σεπτεμβρίου 1944.

Στον πλοίαρχο Πέτρο Δρακόπουλο αποδόθηκε η καταβύθιση του 
ιταλικού φορτηγού Galileo, της πλωτής δεξαμενής ΛΑΥΡΙΟ, των 
«θυροπλοίων» των δεξαμενών του Πειραιά και πολλών μικρών 
γερμανικών φορτηγίδων που μετέφεραν στη βόρειο Αφρική εφόδια 
για εκεί μαχόμενο γερμανικό στρατό.

Ο Δρακόπουλος είχε επιτυχή υπηρεσία πλοηγού στον Πειραιά 
πριν από τον πόλεμο και συνέχισε την πλοήγηση των σκαφών στο 
πρώτο λιμάνι της χώρας και μετά την έναρξη του πολέμου. Αυτό του 
έδιδε την ευκαιρία να επισκέπτεται τα εχθρικά σκάφη και τον θά-
λαμο κινήσεως και χαρτών, γεγονός που του παρείχε την ευκαιρία 
να αποκτά άμεσες πληροφορίες για τα σχέδια του εχθρού – πληρο-
φορίες που μετέδιδε κατόπιν στο ανώτερο κλιμάκιό του, το οποίο 
ειδοποιούσε το Κάιρο.

Στον Δρακόπουλο αποδίδεται επίσης η κλοπή των σχεδίων υπονό-
μευσης και ανατίναξης του Πειραιά και του λιμένος του, από τους 
Γερμανούς. Τα σχέδια εστάλησαν στη Μέση Ανατολή προκειμένου 
το εκεί Συμμαχικό Στρατηγείο να οργανώσει τη ματαίωση της 
υλοποίησής τους.

Ο Δρακόπουλος συνελήφθη την 28η Μαρτίου 1944 και εκτελέστη-
κε στο Χαϊδάρι την 8η Σεπτεμβρίου 1944, 34 ημέρες πριν αποχω-
ρήσουν οι Γερμανοί από την Αθήνα. Είχε σύζυγο και ήταν πατέρας 
πέντε μικρών παιδιών. Όταν εκτελέστηκε ήταν 60 ετών.

Καθήκοντα πλοηγού στο λιμάνι του Πειραιά ασκούσε και ο εμπορο-
πλοίαρχος Αγησίλαος Λεοντακιανάκος, ηλικίας 47 ετών, το 1944.

Για τον ηρωικό Λεοντακιανάκο, αναφέρεται ότι είχε πρόσβαση, 
καθημερινά, στο βιβλίο κίνησης του λιμένα. Πέραν αυτού, ως 
πλοηγός είχε τη δυνατότητα παρατήρησης των εσωτερικών χωρών 
των πλοίων που πλοηγούσε και γενικότερα των χαρακτηριστικών 
τους, γεγονός που διευκόλυνε την κατόπιν συνεργασίας με άλλους 
πατριώτες καταβύθιση των εχθρικών πλοίων.

Ο Λεοντακιανάκος εκτελέστηκε στο Χαϊδάρι, την 8η Σεπτεμβρίου 
1944, μετά προηγούμενο πολύμηνο βασανισμό του.

Άλλο μέλος των αντιστασιακών οργανώσεων ΠΑΡΙΣ και ΑΠΟΛ-
ΛΩΝ, με δράση στον Πειραιά και ιδιαίτερα στο λιμάνι του, ήταν ο 
Σταύρος Τσιώκος, ο οποίος εργαζόταν ως διερμηνέας στο Λιμεναρ-
χείο του Πειραιά, λόγω της γνώσης εκ μέρους του της γερμανικής 
γλώσσας. Όλες οι πληροφορίες των οποίων αποκτούσε γνώση ο 
Τσιώκος μεταφέρονταν αυθωρεί με ασύρματο στο Στρατηγείο της 
Μέσης Ανατολής.

Συνελήφθη από τους Γερμανούς τον Μάρτιο του 1944, βασανίστηκε 
άγρια, αλλά δεν μίλησε και εκτελέστηκε την 8η Σεπτεμβρίου 1944, 
στο Χαϊδάρι. Ήταν τότε, ηλικίας 26 ετών.

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ «ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ» (ΟΑΓ)

Στην οργάνωση αυτή μετείχαν ναυτικοί και άτομα που σχετίζονταν 
με τον Πειραιά, όπως ο διερμηνέας του Λιμεναρχείου Τσιώκος. Η 
οργάνωση αύξησε το κύρος της στους Συμμάχους και την Υπηρεσία 
FORCE133 που είχε την ευθύνη των σχέσεων του Στρατηγείου με 
τις αντιστασιακές οργανώσεις των συμμάχων χωρών, χάρις στο επί-
τευγμα ενός απλού παντοπώλη, από τα Χανιά, του Δημ. Παπαδά-
κη, που διέμενε στον Πειραιά και είχε επιστρατευθεί για τον ρόλο 
του κατασκόπου κατά του εχθρού. Ο Παπαδάκης εισχώρησε στα 
«άδυτα των αδύτων» των Γερμανικών Ναυτικών Υπηρεσιών και άρ-
παξε τα σχεδιαγράμματα όλων των «υποβρυχίων φραγμάτων» στο 
Αιγαίο. Αργότερα όμως, ο Παπαδάκης απεκαλύφθη, συνελήφθη 
και εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στο Χαϊδάρι, την 8η Σεπτεμ-
βρίου 1944, σε ηλικία 45 ετών.

Στην «Οργάνωση Αναστάσεως του Γένους» μετείχαν επίσης, οι αξιω-
ματικοί του Π.Ν, υποπλοίαρχος Ιωάννης Κοντόπουλος και σημαιο-
φόρος - ηλεκτριστής Βασίλειος Μαλιόπουλος. Και οι δύο εκτελέστη-
καν από τους Γερμανούς την ίδια ημέρα (4 Ιανουαρίου 1943).

Τα μέλη της οργάνωσης ήταν 300, μέχρι τέλους του 1942 και αυξά-
νονταν συνεχώς.

ΑΠΟΛΛΩΝ ή ΥΒΟΝΝΗ

Η οργάνωση αυτή εθεωρείτο από το Βρετανικό Στρατηγείο της 
Μέσης Ανατολής ως αποτελεσματικότερη όλων, όπως αναφέρει ο 
τέως πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών και επίτιμος καθηγητής της 
Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Κων. Σβολόπουλος, σε σχετικό 
βιβλίο του, με τίτλο «η Αόρατη Στρατιά στο απόσπασμα» (εκδόσεις 
«Πατάκη»). Η δράση της οργάνωσης αυτής στις ελληνικές θάλασσες 
με πλήθος σαμποτάζ κατά εχθρικών πλοίων συγκέντρωσε τους 
ύμνους των Βρετανών.

Αρχηγός της, για μεγάλο διάστημα στη διάρκεια της κατοχής, ήταν 
ο Ιωάννης Πελτέκης, από την Αλεξανδρούπολη. Σπουδασμένος 
στη Γαλλία και την Ελβετία, ο Πελτέκης συνδέθηκε στην Αίγυπτο 
με τη Βρετανική SOE (Special Operations Executive). - Υπηρεσία 
Ειδικών Επιχειρήσεων και ανέλαβε το έργο δολιοφθορών στα 
λιμάνια και τις θάλασσες της Ελλάδας, αλλά και σε αεροδρόμιά της. 
Μετά τον πόλεμο ο Πελτέκης έγινε για ένα μικρό διάστημα υπουρ-
γός Εμπορικής Ναυτιλίας.

Σε 58 ανέρχονται τα σκάφη του εχθρού που επλήγησαν χάρις σε 
πληροφορίες της οργάνωσης ΑΠΟΛΛΩΝ. Τα 16 από αυτά υπέστη-
σαν ολοκληρωτική καταστροφή.

Μία από τις μεγάλες επιτυχίες του ΑΠΟΛΛΩΝΑ, πέραν του σαμπο-
τάζ και της κατασκοπείας, ήταν η φυγάδευση στη Μέση Ανατολή του 
Ούγγρου πρεσβευτή στην Αθήνα και της οικογένειάς του, αφού προ-
ηγουμένως παρέδωσε στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ πολύτιμες πληροφορίες 
για το Γ’ Ράιχ και τις κινήσεις του στα Βαλκάνια και τη νοτιοανατο-
λική Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβά-
στηκαν στο Συμμαχικό Στρατηγείο (η Ουγγαρία ως γνωστόν ήταν 
σύμμαχος της Γερμανίας και ο Ούγγρος πρεσβευτής στην Αθήνα 
γνώριζε πολλά από τα μυστικά του Άξονα).

Ένας από τους μεγάλους σαμποτέρ σε πλοία του εχθρού, ή ελληνικά 
πλοία που είχαν επιταχθεί από τους Γερμανούς και τους Ιταλούς 
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ήταν ο Γεώργιος Καλογερόπουλος, μέλος του ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Ο 
Καλογερόπουλος είχε εκπαιδευτεί από τους Βρετανούς στη Μέση 
Ανατολή. Άλλοι μεγάλοι σαμποτέρ ήταν ο Γρηγόρης Μουρμούρης 
υποκελευστής του Λ.Σ, ο Ερρίκος Λεβεντάκος, ο ναυτικός Νίκος 
Μελαχροινός. Όλοι τους είχαν εξασκηθεί στο να τοποθετούν μαγνη-
τικές ωρολογιακές βόμβες στα ύφαλα των πλοίων – κατά μαρτυρία 
του Σταύρου Λεβεντάκου (αδελφού του Ερρίκου) ο οποίος είχε 
επίσης σημαντική δράση στο λιμάνι του Πειραιά.

Οι Καλογερόπουλος, Λεβεντάκος, Μελαχροινός και Μουρμούρης 
εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς για την αντιστασιακή δράση τους.

Ένα από τα πιο δραστήρια μέλη του ΑΠΟΛΛΩΝΑ ήταν ο οικονομι-
κός – σημαιοφόρος Αχιλλέας Ανδριανός ο οποίος με μία θαρρα-
λέα ενέργειά του κατέστρεψε 24 βαγόνια φέροντα καύσιμα.

Με τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ συνεργάστηκαν στον Πειραιά, ο πλοηγός 
Αγησίλαος Λεοντακιανάκος, ο εργάτης του ΟΛΠ Κωνσταντίνος 
Τριανταφυλλίδης και οι εξ Ηρακλείου Κρήτης, κάτοικοι Πειραιά 
Εμμανουήλ Παρλαμάς και Κων. Φιλιππάκης.

Ο Φιλιππάκης ήταν ανηψιός του Παρλαμά και εργαζόταν στο λιμάνι 
ως μηχανικός του Εμπορικού Ναυτικού.

Ο Τριανταφυλλίδης εκτός από την κατασκοπεία που ασκούσε στην 
περιοχή, παντού όπου υπήρχαν Γερμανοί, χειριζόταν και πομπό 
ασυρμάτου με τον οποίο μετέδιδε στο Στρατηγείο του Καΐρου πληρο-
φορίες που περιέρχονταν σε γνώση του.

Ο Τριανταφυλλίδης συνελήφθη από τους Γερμανούς την 27η Μαρ-
τίου 1944, βασανίστηκε και εκτελέστηκε με άλλους 70 πατριώτες, 
στο Χαϊδάρι, την 8η Σεπτεμβρίου 1944. Ήταν ηλικίας 43 ετών.

Ο Εμμανουήλ Παρλαμάς είχε ταβέρνα στην ακτή απέναντι από το 
στόμιο του λιμένος του Πειραιά και κατέγραφε όλες τις κινήσεις των 
πλοίων, φορτηγίδων και καϊκιών, τις οποίες κατόπιν έθετε υπ’ όψιν 
του ανωτέρου κλιμακίου του.

Ο ανιψιός του, Φιλιππάκης, πέραν της παρακολούθησης κάθε κί-
νησης πέριξ του Πειραϊκού λιμένος, είχε ως πλεονέκτημα για την 
επιτυχή συμμετοχή του σε σαμποτάζ, τις γνώσεις του ως μηχανι-
κού πλοίων.

Ο Παρλαμάς συνελήφθη την 28η Μαρτίου 1944 και ο Φιλιππά-
κης την 4η Απριλίου 1944. Βασανίστηκαν και οι δύο, αλλά δεν 
μίλησαν και τελικά οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα, στο 

Χαϊδάρι, την 8η Σεπτεμβρίου 1944.

Όταν ο Πελτέκης έγινε αντιληπτός από τους Γερμανούς για τη δρά-
ση του διέφυγε τη σύλληψή του, καταφεύγοντας στη Μέση Ανατολή 
και αφήνοντας στο ηγετικό πόστο του τους αδελφούς Άλκη και 
Παναγή Δελμούζο, οι οποίοι συνέχισαν επιτυχώς τη δράση του 
προκατόχου τους.

Η οργάνωση ΑΠΟΛΛΩΝ – ΥΒΟΝΝΗ («Απόλλων» ήταν η κωδική 
προσωπική ονομασία του Ι. Πελτέκη) στήριξε τις μεγάλες επιτυχίες 
της στην στελέχωσή της από κατώτερους ναυτικούς που είτε ήταν 
ναύτες του Π.Ν είτε είχαν υπηρετήσει σ’ αυτό τη θητεία τους , ή 
ήταν ναυτεργάτες. Επρόκειτο για άτομα ταπεινής καταγωγής, αλλά 
ψυχωμένα και καλογυμνασμένα.

Τη μεγαλύτερη δράση από όλους τους είχε ο ναύτης Νίκος Αδάμ 
που ηγείτο ειδικού κλιμακίου και πλαισιωνόταν στον τομέα του σα-
μποτάζ από τον υπαξιωματικό του Π.Ν Β. Θεοφίλου, τους ναυτικούς 
Ι. Παγκάκη, Κ. Καπουσίδη και Σικιώτη, τον λιμενεργάτη Απ. 
Δούκα, τον μηχανικό υδροφόρου σκάφους Ν. Καραγιάννη, τον 
καραβομαραγκό Αρβανίτη κ.α.

Στις «Αναμνήσεις» του ο ναύαρχος Π. Κώνστας, καταγράφει ως 
έργο του «κλιμακίου Αδάμ» της ομάδας ΑΠΟΛΛΩΝ: 

α) την καταβύθιση στον λιμένα της Ζέας, από τον Καραγιάννη, 
του ιταλικού μεταγωγικού Conte di Savoia, 7.000 τόννων ενώ 
ετοιμαζόταν να αποπλεύσει πλήρες Ιταλών στρατιωτών για τη 
Λιβύη.

β) την καταβύθιση στο Κερατσίνι από τον σαμποτέρ Δούκα του 
ανθρακοφόρου Manilla 7.000 τόννων, με το φορτίο του.

γ) την καταβύθιση ενός ιστιοφόρου, στο Πέραμα, 500 τόννων 
πλήρους πυρομαχικών, προοριζομένων για τη βόρειο Αφρική 
προς ανεφοδιασμό του στρατού του Ρόμμελ.

δ) την καταστροφή επίσης στο Πέραμα γερμανικού πετρελαιο-
φόρου 1.500 τόννων από τους Θεοφίλου και Καραγιάννη.

ε) την καταβύθιση στον λιμένα του Πειραιά, από τον Αρβανίτη, 
του επιταγμένου από τους Γερμανούς φορτηγού «Ωρίων», 4.000 
τόννων.

στ) την καταστροφή των επιταγμένων επίσης από τους Ιταλούς 
ναυαγοσωστικού «Κύκλωψ», 1.000 τόννων, από τον Θεοφίλου 
και του ρυμουλκού «Ταξιάρχης» από τον Σικιώτη.

ζ ) την ανατίναξη ενός μεγάλου εχθρικού δεξαμενόπλοιου από 
τους Θεοφίλου και Σικιώτη.

Να σημειωθεί ότι η σύζυγος του Θεοφίλου, σύμφωνα με την έκθεση 
της Ιωάννας Τσάτσου, μετέφερε και έκρυβε τις εκρηκτικές ύλες.

Μία αποτυχημένη απόπειρα σαμποτάζ είχε ως αποτέλεσμα τη σύλ-
ληψη ενός εκ των σαμποτέρ του κλιμακίου του Αδάμ που δεν άντεξε 
στα μαρτύρια στα οποία υπεβλήθη από τους Γερμανούς και προέβη 
σε αποκαλύψεις. Όλα τα μέλη σχεδόν του κλιμακίου συνελήφθησαν 
και την 9η Οκτωβρίου 1943 εκτελέστηκαν στην Καισαριανή. Στο 
εκτελεστικό απόσπασμα της ημέρας εκείνης στήθηκαν έξη σαμπο-
τέρ – ήρωες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ιωάννας Τσάτσου: Οι Νικ. 
Αδάμ, Αντ. Αρβανίτης, Διον. Γραμμένος, Βασ. Θεοφίλου, Κων. 
Καπουσίδης και Μιχ. Μακρίδης.
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Όπως απεκάλυψε, μετά τον πόλεμο, ένα από τα ηγετικά στελέχη του 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ο Ερρίκος Μοάτσος, η οργάνωση λειτουργούσε, σε 
φουλ απόδοση , μέχρι και την 24η Οκτωβρίου 1944, δώδεκα ημέ-
ρες δηλαδή μετά την αποχώρηση των Γερμανών από την Αθήνα. Τα 
σήματα που είχε αποστείλει στο Συμμαχικό Στρατηγείο μέχρι τότε 
ήταν περισσότερα των 1.100. 

Μετά τον πόλεμο οι Βρετανοί απεκάλυψαν ότι η οργάνωση ΑΠΟΛ-
ΛΩΝ είχε επιτύχει την καταβύθιση εχθρικών πλοίων συνολικού 
εκτοπίσματος 600.000 τόννων.

Μέλη του ΑΠΟΛΛΩΝΑ υπέκλεψαν τους γερμανικούς κρυπτογρα-
φικούς κώδικες και τους μετέδωσαν στο Συμμαχικό Στρατηγείο, 
γεγονός που συνέβαλε τα μέγιστα στην ανακοπή της προέλασης του 
Ρόμμελ προς την Αλεξάνδρεια, την απόκρουση των δυνάμεών του 
και την εν συνεχεία κατατρόπωσή τους στο Ελ Αλαμέιν.

Εκτός από τον αντιναζιστή Ούγγρο πρεσβευτή στην Αθήνα, ο 
ΑΠΟΛΛΩΝ φυγάδευσε στη Μέση Ανατολή αξιωματικούς του 
Ιταλικού Π.Ν, μετά την ιταλική συνθηκολόγηση και Γερμανούς 
αντιναζιστές, λιποτάκτες, όπως και συμμάχους στρατιωτικούς Αγ-
γλοαμερικανούς που έπεσαν με αλεξίπτωτο στην Ελλάδα, διότι κα-
τερρίφθηκε το αεροπλάνο τους, αλλά και Έλληνες πολιτικούς όπως 
τους Δημ. Χέλμη, Γεώργιο Εξηντάρη, Νικόλαο Σμπαρούνη και 
τον Εμμανουήλ Κοθρή, προπολεμικά Πρόεδρο της Νεολαίας του 
Ελευθ. Βενιζέλου και μεταπολεμικά υπουργό και βουλευτή.

Η μεγίστης στρατηγικής σημασίας υπηρεσία του ΑΠΟΛΛΩΝΑ στην 
υπόθεση της Συμμαχικής νίκης ήταν οι πληροφορίες που πρώτος 
αυτός ως κατασκοπευτική οργάνωση μετέδωσε στο Στρατηγείο 
του Καΐρου για σχέδια κατασκευής από τους Γερμανούς ατομικής 
βόμβας και ιπταμένων βομβών, επίσης.

Οι εργασθέντες κατά καιρούς για τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ σαμποτέρ, πλη-
ροφοριοδότες, κατάσκοποι, τηλεγραφητές, «ταχυδρόμοι», τυπογρά-
φοι, διαφημιστές, δακτυλογράφοι κλπ. υπερέβαιναν τους 700.

Ο αρχηγός της οργάνωσης Ιω. Πελτέκης υπήρξε επιλογή των Βρε-
τανών οι οποίοι διέκριναν σ’ αυτόν μεγάλο εύρος ικανοτήτων και 
αποθέματα θάρρους, ψυχραιμίας και σύνεσης.

ΟΜΗΡΟΣ

Η αντιστασιακή αυτή οργάνωση είχε ιδρυθεί κατόπιν προτροπής 
του καθηγητή και πολιτικού Παναγιώτη Κανελλόπουλου προς 
τους συνταγματάρχες Σ. Κιτριλάκη και Κ. Δόβα. Ο πρώτος ήταν ο 
αρχηγός της και ο δεύτερος ο υπαρχηγός της.

Η οργάνωση είχε «ναυτικό τμήμα» το οποίο είχε στελεχωθεί 
σχεδόν αποκλειστικά από αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του 
Λιμενικού Σώματος. Από τους αξιωματικούς του Π.Ν στον ΟΜΗΡΟ 
είχε ενταχθεί ο ανθυποπλοίαρχος Δ. Αλεξόπουλος.

Σύμφωνα με την Ιστορία του Λιμενικού Σώματος, επικεφαλής του 
δικτύου πληροφοριών της οργάνωσης Όμηρος ήταν ο αντιπλοί-
αρχος του Λιμενικού Α. Γεωργακόπουλος. Ο Γεωργακόπουλος 
είχε οργανώσει αυτοβούλως, με δικά του μέσα και δαπάνες, τη 
λειτουργία δικτύου πληροφοριών και σαμποτάζ, σε όλους σχεδόν 
τους λιμένες της χώρας. Αρχηγός του δικτύου του Πειραιά ήταν ο 
υποπλοίαρχος του Λ.Σ Π. Θεοχάρης. 

Με τον ΟΜΗΡΟ συνεργάζονταν οι υποπλοίαρχοι του Λιμενικού 
Δ. Βασιλειάδης και Π. Παγώνης και οι σημαιοφόροι Γ. Αγαλλό-
πουλος, Ε. Γεωργαντόπουλος, Μ. Κοκκινάκης και Β. Νικολό-
πουλος.

Ο ναύαρχος Κώνστας, στο βιβλίο με τις αναμνήσεις του προσθέτει 
ως συνεργάτες του ΟΜΗΡΟΥ τον πλοίαρχο του Λ.Σ Αθαν. Τσεμπε-
ρόπουλο, τον αντιπλοίαρχο Δ. Σαματζόπουλο και τον πλωτάρχη 
Π. Παπανικολάου και βεβαίως τον λιμενάρχη Πειραιά, πλοίαρχο 
Αντ. Μπαχά.

Αναφερόμενοι στους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του Λ.Σ 
που υπηρετούσαν στον Πειραιά, πρέπει να τονίσουμε ότι οι περισ-
σότεροι από αυτούς συνεργάζονταν με όλες σχεδόν τις αντιστασια-
κές ομάδες και κυρίως με τα ναυτικά τους κλιμάκια.

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εντάξουμε, ως συνεργάτες δηλαδή 
όλων σχεδόν των ομάδων, τους Αντ. Μπαχά (λιμενάρχη), Δ. 
Σαματζόπουλο (υπολιμενάρχη), τους πλωτάρχες Α. Αντωνόπου-
λο και Μ. Πυλιαρό, τους υποπλοιάρχους Ι. Βασιλειάδη και Θ. 
Μωραΐτη, τον υποπλοίαρχο Ι. Βενιέρη, τους ανθυποπλοιάρχους 
Α. Κουτσικόπουλο και Ξ. Αντωνιάδη και τους σημαιοφόρους Α. 
Δεσποτάκη, Ε. Φραγκίσκο, Γ. Πατέρα, Γ. Παπαδόγιαννη και 
Π. Τσακίρη. Καθώς και τους αρχικελευστές και υπαξιωματικούς 
Γρ. Αποστολίδη, Β. Γολέμη, Τρ. Δήμα, Σ. Ζαγοριανό, Γ. Μάνο, Ι. 
Παπαθεοχάρη, Θ. Παρασκευόπουλο, Κ. Πριόβολο, Σ. Σαββίδη, 
Γ. Χρυσόγελο, Ε. Εμμανουήλ, Α. Κουρεντζή, Α. Λιουνέα, Γ. 
Κίτρο και Ε. Αδάμ.

Κορυφαίο στέλεχος της οργάνωσης ΟΜΗΡΟΣ στην περιφέρεια 
ήταν ο πλωτάρχης του Π.Ν Θεμιστοκλής Παμπούκης, ο οποίος 
είχε τοποθετηθεί λίγο πριν από τον πόλεμο στον λιμένα Πατρών, 
ως φρούραρχός του. Με την ιδιότητά του αυτή στη διάρκεια της 
κατοχής φέρεται ότι είχε αμεσότερη σχέση με το Λ.Σ. Το όνομα του 
Παμπούκη και η δράση του αναφέρονται, από τον ακαδημαϊκό – 
καθηγητή της Ιστορίας Κων. Σβολόπουλο, στο βιβλίο του για την 
«αόρατη στρατιά».

Ο Παμπούκης, λόγω της θέσης του είχε τη δυνατότητα να συλλέ-
γει άριστες πληροφορίες και να ασκεί κατασκοπεία σε βάρος του 
εχθρού ενώ κατηύθυνε εκτεταμένο δίκτυο δολιοφθορών εναντίον 
του στην Αχαΐα.

Η δράση του όμως, που ήταν συντονισμένη σε ορισμένους τομείς 
με τη δράση άλλων στελεχών του ΟΜΗΡΟΥ, περιήλθε σε γνώση 
των Γερμανών, οι οποίοι τον συνέλαβαν την 7η Απριλίου 1944, τον 
βασάνισαν κατά τον αγριότερο τρόπο, χωρίς να αποσπάσουν την 
παραμικρή πληροφορία και τελικά τον οδήγησαν στο εκτελεστι-
κό απόσπασμα στο Χαϊδάρι μαζί με άλλους 70 πατριώτες – μέλη 
διαφόρων αντιστασιακών ομάδων και του ΟΜΗΡΟΥ – την 8η 
Σεπτεμβρίου 1944.

Σημαίνοντα στελέχη της οργάνωσης ΟΜΗΡΟΣ ήταν οι αντιπλοίαρ-
χοι του Π.Ν Δ. Βαλτινός και Σ. Λαζαρίμος, ο ανθυποπλοίαρχος Δ. 
Αλεξόπουλος ο οποίος χειριζόταν ασύρματο με τον οποίο υπήρχε 
τακτική επικοινωνία με το Στρατηγείο Μέσης Ανατολής και ο δόκι-
μος υποκελευστής Β’ – διαχειριστής Βασίλειος Ρόζος.
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ΦΟΞ

Σημαντική αντιστασιακή οργάνωση στην οποία μετείχαν κατά το 
πλείστον αξιωματικοί του Π.Ν ήταν η γνωστή ως ΦΟΞ.

Ιδρυτής και αρχηγός της ήταν ο πλωτάρχης του Π.Ν Παναγής 
Παπαχρήστος, ο οποίος πέτυχε πολλά στον τομέα των διαφυγών 
προς Μέση Ανατολή. Ο Παπαχρήστος εβοηθείτο στο έργο του από τον 
υποπλοίαρχο του οικονομικού Π.Ν Ε. Φουρναράκο και τον αντι-
πλοίαρχο του Π.Ν Χαράλαμπο Παπαγιάννη, τον αντιπλοίαρχο του 
Λιμενικού Αν. Γεωργακόπουλο, τον σημαιοφόρο Π.Ν μηχανικό 
Σπ. Φαμελιάρη, τον κελευστή – μηχανικό Ιω. Βελιώτη ο οποίος 
κυβερνούσε σκάφος με το οποίο επραγματοποιούντο οι διαφυγές, τον 
υποκελευστή Α’ – τεχνίτη πυροβόλων Σ. Παπαδάκο, τον κελευστή – 
τεχνίτη τορπιλλών Γ. Στρίγκο, τον ασυρματιστή ναύτη του Π.Ν Ορ. 
Θεοδωρίδη, τον ναύτη – ηλεκτρολόγο Άγγελο Πατάπη, τον ναύτη 
Ν. Αδάμ.

Με τη ΦΟΞ συνεργάζονταν και οι Λ. Αναπλιώτης και Σ. Οικονό-
μου (κελευστές) και Ι. Αλευράκης (αρχικελευστής).

Όταν ο Παπαχρήστος έγινε αντιληπτός από τους Γερμανούς και 
επίκειτο η σύλληψή του, διέφυγε στη Μέση Ανατολή, αφήνοντας 
την αρχηγία της ΦΟΞ στον αντιπλοίαρχο Π.Ν Χαρ. Παπαγιάννη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

Αρχηγός της ήταν ο τότε τραπεζικός υπάλληλος Ρήγας Ρηγό-
πουλος. Η δράση της οργάνωσης αυτής στον Πειραιά προκάλεσε 
σοβαρά προβλήματα στους Γερμανούς, δεδομένου ότι είχε ως κύριο 
στέλεχός της τον λιμενάρχη, αντιπλοίαρχο του Λιμενικού Σώματος 
Αντώνιο Μπαχά και τον υπολιμενάρχη, πλωτάρχη του Λιμενικού 
Δημήτριο Σαμαντζόπουλο. Στην ΕΠΕ ανήκαν επίσης και οι πλο-
ηγοί, πλοίαρχοι Κώστας Μώρος και Κώστας Δαμουλάκης.

Άνθρωπος της ΕΠΕ ήταν, επίσης, και ο αρχιπλοηγός και προϊστά-
μενος του Τμήματος Αγκυροβολίας του Λιμεναρχείου Πειραιά, 
εμποροπλοίαρχος Μανώλης Κουτσουδάκης.

Τον ασύρματο της οργάνωσης στον Πειραιά χειριζόταν ο Νίκος 
Μενεγάτος και ο Νίκος Παλιατσέας.

Χάρις στον Δαμουλάκη η οργάνωση απέκτησε και απέστειλε στη 
FORCE133, στο Κάιρο, σχεδιαγράμματα της αντιαεροπορικής άμυ-
νας πέριξ του λιμένα του Πειραιά και των ακτών του Σαρωνικού, του 
αντιμαγνητικού πεδίου στο Κερατσίνι και των ναρκοπεδίων μεταξύ 
της ξερονήσου Φλέβες και των Μεθάνων.

Η ΕΠΕ είχε διεισδύσει στον ναυτεργατικό κόσμο και είχε στελε-
χωθεί με πολλούς γενναίους εργαζόμενους στον ναυτιλιακό τομέα. 
Έλληνες ναυτεργάτες, υπακούοντες σε εντολές της ίδιας οργάνωσης, 
«εξαφάνιζαν» καθημερινά περί τους 30 τόννους κάρβουνου και 180 
κιλά πετρελαίου ή βενζίνης που διέθετε ο εχθρός στις ελεγχόμενες 
απ’ αυτόν αποθήκες στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Ήταν επόμενο το τίμημα μιας τέτοιας δραστηριότητας να είναι ιδιαί-
τερα βαρύ. Τα μέλη της οργάνωσης Νίκος Παλιατσέας, Νίκος Με-
νεγάτος, Σταμάτης Τραταράς (ο οποίος είχε φθάσει στο σημείο να 
μεταφέρει πομπό από τη Μέση Ανατολή στον Πειραιά) και Σωκρά-
της Τσελέντης, οδηγήθηκαν την 29 Μαΐου 1943 στο εκτελεστικό 
απόσπασμα που έστησαν οι Γερμανοί στο Σκοπευτήριο της Καισαρια-

νής όπου και εκτελέστηκαν. Μεταξύ των εκτελεσθέντων μελών της, 
αλλά σε διαφορετική ημερομηνία ήταν και ο Αλέξανδρος Καΐρης 
που υπηρετούσε ως διερμηνέας, λόγω της άριστης γνώσης της Γερμα-
νικής. Η εκτέλεσή του έγινε την 2η Νοεμβρίου 1943.

Πολλά από τα μέλη της οργάνωσης που συνελήφθησαν από τους 
Γερμανούς, δεν εκτελέστηκαν, αλλά υποβλήθηκαν σε φοβερά 
βασανιστήρια. Σε ένα εξ’ αυτών, τον κελευστή του Π.Ν Καβανόζη, η 
γερμανική «ευγένεια» εκδηλώθηκε σε όλο το μεγαλείο της, με το να 
του βγάλουν οι βασανιστές του τα νύχια των χεριών και των ποδιών 
του, ένα προς ένα, μέσα σε αφόρητους πόνους του θύματος.

Ο Ρήγας Ρηγόπουλος, έζησε μετά τον πόλεμο, σεμνά και ταπεινά, 
χωρίς να προβάλει τα κατορθώματά του κατά την κατοχή και να 
επωφεληθεί αυτών.

Όσοι τον εγνώριζαν, μεταξύ των οποίων και οι γράφοντες, είχαν 
εντυπωσιαστεί από τον υπερήφανο και σεμνό χαρακτήρα του.

Πρώτα στηρίγματα του Ρήγα Ρηγόπουλου στην ανάπτυξη της ορ-
γάνωσης στον Πειραιά ήταν ο γιός του ναυάρχου Χόρς, Μιχ. Χόρς, 
αρχιτέκτων και ο δικηγόρος Δημ. Ρεδιάδης από τη μεγάλη, επώ-
νυμη οικογένεια νομικών του Πειραιά, Ρεδιάδη. Ο Δήμ. Ρεδιάδης 
γνώριζε άριστα πρόσωπα και πράγματα στον Πειραιά και ίδρυσε το 
«Λιμενικό τμήμα» της οργάνωσης.

Στις αναμνήσεις του με τίτλο «Μυστικός Πόλεμος 1940-45» έκδοση 
του «βιβλιοπωλείου της ΕΣΤΙΑΣ, Κολλάρος», ο Ρηγόπουλος ανα-
φέρει κατάλογο από 55 πλοία που βύθισαν οι Σύμμαχοι μετά από 
πληροφορίες της ΕΠΕ ή άλλης Υπηρεσίας 5-165».

Τα πλοία αυτά ήταν: Citta de Savoia, Citta di Genova, Citta 
d’ Agrigento, Foscolo, Danubio, Macedonia, Thessalia, 
Prosperina (πετρελαιοφόρο), Celeno (πετρελαιοφόρο), Palermo, 
Italia, Argentina, Cambanella, Anita, Calino, Crespi, Isora, 
Tsar Ferdinando, Valvan, Zimfra, Santa Fe, Tanais, «Λουλού-
δης», Livanza, «Ejon», «Αρδένα», «Άρτεμις Πίττα», «Σίφνος», 
Caliari, «Πετράκης Νομικός», Creta, «Έλλη» (πετρελαιοφόρο), 
Vicente, Leopardi, Reomirus, Susana, Agatha, Silva, Lola, 
Vesta, Gertrud, «Δόξα» (ιστιοφόρο), Henrietta, Madalena, 
Olymbos, Piez Luigi, Citta di Livorno, Burgas, Rigel, Kithira, 
San Issidro, μια πλωτή δεξαμενή Πειραιώς, μια πλωτή δεξαμενή 
Λαυρίου. Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι πληροφορίες για τα 
πλοία αυτά είχαν δοθεί και από άλλες οργανώσεις.

Οι Βρετανοί διεσταύρωναν τις πληροφορίες των ελληνικών ορ-
γανώσεων και εξαπέλυαν τα αεροπλάνα ή υποβρύχια τους για την 
καταβύθιση των πλοίων που τους αναφέρονταν. Αυτός ήταν και ο 
λόγος που ήταν υπέρ της λειτουργίας πολλών οργανώσεων, ώστε οι 
εξορμήσεις των αεροπλάνων, πολεμικών σκαφών και υποβρυχίων 
τους που ήταν δαπανηρές, να μην γίνονταν επί ματαίω και με τον 
κίνδυνο μάλιστα τα πολεμικά μέσα τους να αποτελέσουν, κατά την 
έξοδό τους, στόχο του εχθρού.

Ως προς την καταβύθιση του «Tanais», πρέπει να σημειωθεί η 
ανείπωτη τραγωδία που σημάδεψε το τέλος του λίγο έξω από τη 
Σαντορίνη στον βυθό του Αιγαίου.
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ΣΤΡΑΤΙΑ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ

Ήταν οργάνωση που τελούσε υπό την επιρροή του πολιτικού ηγέτη 
Παναγιώτη Κανελλόπουλου και στόχευε στην εξασφάλιση της εθνι-
κής ενότητας. Είχε αρχηγό τον απότακτο αξιωματικό της Αεροπορί-
ας Κώστα Περρίκο που αργότερα ίδρυσε την ΠΕΑΝ (Πανελλήνιος 
Ένωση Αγωνιζομένων Νέων), μέλη της οποίας ανατίναξαν το κτίριο 
της φιλοχιτλερικής ΕΣΠΟ. Ο Περρίκος και συνεργάτες του εκτελέ-
στηκαν από τους Γερμανούς για την ενέργειά τους αυτή.

Κορυφαία στελέχη της οργάνωσης από το Π.Ν ήταν ο πλοίαρχος Θ. 
Κουντουριώτης, γιός του ναυάρχου ήρωα των Βαλκανικών Πολέ-
μων και μετέπειτα Προέδρου της Δημοκρατίας Παύλου Κουντου-
ριώτη, ο πλοίαρχος Γ. Μεζεβίρης, ο υποπλοίαρχος Κ. Νεόφυτος 
και άλλοι.

Όταν ο εχθρός πληροφορήθηκε την αντιστασιακή δραστηριότητα 
του πλοιάρχου τότε Θ. Κουντουριώτη τον συνέλαβε, τον φυλάκισε 
στις φυλακές ΑΒΕΡΩΦ και τον οδήγησε σε δίκη. Το ιταλικό στρα-
τοδικείο τον καταδίκασε τρίς εις θάνατον. Ενώ προσήγγιζε η ημέρα 
της εκτέλεσής του παράγοντες των Αθηνών μεταξύ των οποίων και 
ο πρώην δικτάτορας, στρατηγός Θ. Πάγκαλος, που μπορούσαν να 
επηρεάσουν την κατοχική κυβέρνηση, επέτυχαν λόγω της ιστορίας 
του πατέρα τους να μετατραπεί η ποινή σε ισόβια δεσμά. Ο Θ. Κου-
ντουριώτης μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην Ιταλία, όπου κλείστη-
κε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Μετά τη συνθηκολόγηση όμως 
της Ιταλίας, τον Σεπτέμβριο του 1943, δραπέτευσε και κατέφυγε στη 
Μέση Ανατολή όπου εντάχθηκε στον εκεί ελληνικό στόλο.

ΕΘΝΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Ήταν η οργάνωση κατασκοπείας σε βάρος του εχθρού, άντλησης και με-
τάδοσης πληροφοριών σχετικά με τις κινήσεις του και διαβίβασης αυτών 
στο Στρατηγείο της Μέσης Ανατολής και την εκεί ελληνική κυβέρνηση.

Αρχηγός της οργάνωσης ήταν ο συνταγματάρχης Ανδρέας Κου-
λουφάκος. Στη διοικούσα επιτροπή όμως μετείχαν ο υποναύαρχος 
Π.Ν Θεμιστοκλής Νικοτσάρας και ο πλοίαρχος του Λ.Σ Ανδρέ-
ας Γεωργακόπουλος. Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση είχαν ο 
πλοίαρχος του Π.Ν Παναγ. Ιγγλέσης και οι πλοίαρχοι του Λ.Σ 
Νικόλαος Θαλασσινός και Στυλιανός Πάγκας.

Από αυτούς ο Ανδρέας Γεωργακόπουλος συνελήφθη από τους 
Γερμανούς και υπεβλήθη σε φρικτά βασανιστήρια και πολύμηνη 
φυλάκιση, διότι απεκαλύφθη, ότι ως προσωπάρχης του ΥΕΝ, έχων 
υπο την εποπτεία του και την αστυνόμευση των ακτών συγκρότησε 
για λογαριασμό της οργάνωσης σύστημα διαφυγής στη Μέση Ανα-
τολή Ελλήνων Συμμάχων αξιωματικών και πατριωτών.

Η «Εθνικοκοινωνική Επανάστασις» είχε διεισδύσει σε όλες τις δη-
μόσιες υπηρεσίες με διακλαδώσεις κλιμακίων της στην ελληνική 
επαρχία και συνεργαζόταν με τις οργανώσεις ΚΟΔΡΟΣ, ΑΛΙΚΗ και 
ΟΜΗΡΟΣ.

Εννέα συνεργάτες της που συνεργάζονταν και με άλλες ομάδες 
εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Μεταξύ αυτών ο πλωτάρχης 
του Λ.Σ Ηλίας Καζάκος και οι πλοηγοί Π. Δρακόπουλος και Άγγ. 
Λεοντακιανάκος. Οι άλλοι εκτελεσθέντες ήταν αξιωματικοί του 
Στρατού Ξηράς και ιδιώτες.

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ

Ιδρύθηκε από τη Λέλα Καραγιάννη, φαρμακοποιό – αρωμα-
τοπώλη που κατοικούσε κοντά στην πλατεία Αμερικής της οδού 
Πατησίων. Η οργάνωση ασχολήθηκε με τη διενέργεια σαμποτάζ, 
την κατασκοπεία σε βάρος του εχθρού και τη φυγάδευση Άγγλων, 
Αυστραλών και Νεοζηλανδών αξιωματικών και στρατιωτών που 
είχαν μείνει στην Αττική και δεν πρόλαβαν να αποχωρήσουν με τις 
συντεταγμένες συμμαχικές δυνάμεις για τη Μέση Ανατολή.

Οι Γερμανοί θεωρούσαν την Καραγιάννη ως τη μεγαλύτερη κατά-
σκοπο των Βαλκανίων. Στην οργάνωση, η ίδια είχε εντάξει τα έξι 
από τα επτά παιδιά της, με τέσσερα από τα οποία ο εκ των συγγρα-
φέων του παρόντος Τίτος Αθανασιάδης είχε αλησμόνητη γνωριμία 
και συνεργασία στη σύνταξη χρονικών της δράσης της μητέρας τους 
δημοσιευθέντων σε εφημερίδες της Αθήνας.

Μερικά από τα σαμποτάζ είχαν πραγματοποιηθεί στον λιμένα του 
Πειραιά.

Μέγα επίτευγμα της Καραγιάννη είναι ότι πέτυχε να κάνει όργανό 
της μια Γερμανίδα, γεννηθείσα στην Ελλάδα, τη Μαρίχεν Γκλό-
κερ, που εργαζόταν σε καίριο πόστο του Γερμανικού Ναυαρχείου. 
Από την Γκλόκερ η Καραγιάννη αντλούσε πολύτιμες πληροφορίες 
για τις κινήσεις του γερμανικού και ιταλικού στόλου στις ελληνικές 
θάλασσες, τις οποίες διεβίβαζε κατόπιν στο Συμμαχικό Στρατηγείο 
της Μέσης Ανατολής.

Κάθε φορά που μια πληροφορία της Καραγιάννη έφθανε στο Κάιρο, 
ο πομπός του τελευταίου μετέδιδε το σύνθημα «ευχαριστούμε το 
άρωμα». Το «άρωμα» ήταν η Καραγιάννη, η οποία συν τοις άλλοις 
φυγάδευε στα βουνά Εβραίους και Έλληνες πατριώτες και διένειμε 
στους κινδυνεύοντες με σύλληψη από Γερμανούς Έλληνες αντι-
στασιακούς και Εβραίους πλαστές ταυτότητες που τις προμήθευε ο 
Διοικητής της Αστυνομίας Αθηνών Άγγελος Έβερτ. Καταβυθίσεις 
υποβρυχίων του εχθρού και ολοκλήρων νηοπομπών του, ανατινά-
ξεις αποθηκών πυρομαχικών και καυσίμων, καταστροφή στρατι-
ωτικών βάσεων και ιδίως αεροδρομίων είναι ο απολογισμός της 
οργάνωσης ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ. Μεταξύ αυτών και του αεροδρομί-
ου Τατοΐου, με βάση σχεδιάγραμμα που της παρέδωσε η Μαρίχεν 
Γκλόκερ, στην οποία είχε δοθεί η κωδική ονομασία «Σπίθα».

Η Λέλα Καραγιάννη συνελήφθη δύο φορές. Μία το φθινόπωρο 
του 1941, με τον σύζυγό της, Νίκο (έμειναν και οι δύο στη φυλακή 
επί εξάμηνο). Και δεύτερη τον Ιούλιο του 1944. Παρέμεινε, τότε, 
συνεχώς φυλακισμένη μέχρι την ημέρα της εκτέλεσής της, την 8η 
Σεπτεμβρίου 1944, μαζί με τα μέλη της οργάνωσής της ή συνεργά-
τες της Ιω. Χούπη (φοιτητή) σαμποτέρ στον λιμένα του Πειραιά, 
Μάρτζορυ Δημοπούλου, Ιω. Μαρνέρη, Ιω. Σούλο και Εμμ. 
Λίτινα. Σε άλλες ημερομηνίες εκτελέστηκαν επίσης τα μέλη της 
οργάνωσης «Μπουμπουλίνα» Κυριάκος Γραφόπουλος, Αντώ-
νιος Μπλόζοβιτς, Γεώργ. Μαμαλάκης και οι συνεργάτες της Ιω. 
Βαρσόπουλος και Γεώργιος Καρβέλας.

Λίγο πρίν την εκτέλεση των 71 ή 72 πατριωτών στο Χαϊδάρι ο νεαρός 
Χούπης (19 ετών), γιός του πρωθιερέα της αγίας Ειρήνης, στην οδό 
Αιόλου των Αθηνών, όρμησε προς ένα Γερμανό στρατιώτη, άρπαξε 
το πολυβόλο του με πρόθεση να αδειάσει τις σφαίρες του εναντίον 
του επικεφαλής και των μελών του αποσπάσματος. Είτε όμως διότι 
το πολυβόλο ήταν ασφαλισμένο, είτε διότι είχε πάθει εμπλοκή, ο 
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Χούπης δεν μπόρεσε να εκπληρώσει το σχέδιό του και έπεσε πρώτος 
αυτός από όλους νεκρός από τα πυρά των Γερμανών εκτελεστών.

Κατά την περίοδο της δεύτερης σύλληψης της Καραγιάννη συνε-
λήφθησαν και τα παιδιά της Βύρων, Νέλσων, Ηλέκτρα, Ιωάννα και 
Νεφέλη, τα οποία βασανίστηκαν απάνθρωπα στα κρατητήρια της 
Μέρλιν και το Χαϊδάρι, αλλά δεν μίλησαν.

Ο άλλος γιός της, Γεώργιος, το μεγαλύτερο παιδί της σε ηλικία, 
είχε καταφέρει κατά τη διάρκεια κράτησης και ανάκρισής του από 
τους Γερμανούς στο μέγαρο των Αθηνών όπου σήμερα είναι τα 
καταστήματα «Άττικα», να διαφύγει της προσοχής των φρουρών του 
και μετά από περιπέτειες να ανέβει στο βουνό και να ενταχθεί στην 
αντίσταση, ως σύνδεσμος με τους Βρετανούς κομάντο.

Η Λέλα Καραγιάννη κάλυπτε όλες τις δαπάνες της οργάνωσής της 
από το ταμείο του φαρμακείου και αρωματοπωλείου της, στις αρχές 
της οδού Πατησίων, παρά την Ομόνοια.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Προσωρινός αρχηγός της ήταν ο αντιστράτηγος Μ. Δράκος, 
κορυφαίος συνεργάτης του οποίου ήταν ο πλοίαρχος του Π.Ν Κ. 
Πεζόπουλος. Ο Πεζόπουλος που είχε τεράστιες τεχνικές γνώσεις 
και είχε κατασκευάσει δύο ασυρμάτους για τις ανάγκες της ομάδας, 
οργάνωσε την επικοινωνία του ναυτικού τμήματος της οργάνωσης 
με το Συμμαχικό Ναυαρχείο και Στρατηγείο στη Μέση Ανατολή. 
Με την πάροδο του χρόνου η αποτελεσματικότητα του έργου του και 
οι ικανότητές του οδήγησαν τους Συμμάχους να αναβαθμίσουν τον 
ρόλο του στην αντίσταση. Έτσι, ο Πεζόπουλος ανέλαβε συντονιστικά 
καθήκοντα της δράσης των διαφόρων ομάδων και έγκρισης του 
καταλογών αυτών που θα φυγαδεύονταν στη Μέση Ανατολή.

Ο κανονισμός της οργάνωσης απέκλειε σε αξιωματικούς που είχαν 
μετάσχει στο παρελθόν σε στρατιωτικά ή ναυτικά κινήματα να 
γίνουν μέλη της.

Όταν ο Πεζόπουλος, για λόγους προσωπικής του ασφάλειας έφυγε 
για τη Μέση Ανατολή, τον αντικατέστησε στα καθήκοντά του ο πλοί-
αρχος Δημ. Τσάφος. Στη ΣΟΑ ηγετικό ρόλο είχαν οι υποπλοίαρχοι 
του Π.Ν Ιάσων Θεοφανίδης, Αθ. Αθανασίου οι οποίοι διέφυγαν 
το 1942 στη Μ.Α. Με τον Αθανασίου διέφυγαν ο πλωτάρχης Σπ. 
Αυγέρης, οι υποπλοίαρχος Ν. Ρίτσος, Γ. Γιαννακουδάκης, Π. 
Μαυρομμάτης και Ελλάδιος Σιδέρης.

Στον ηγετικό πυρήνα της ΣΟΑ ανήκαν ο υποναύαρχος Χαράλα-
μπος Δελαγραμμάτικας και ο πλοίαρχος Θ. Νικοτσάρας. Γενικά, 
πάντως, το μεγαλύτερο μέρος των εν ενεργεία αξιωματικών και 
υπαξιωματικών του Π.Ν ήταν ενταγμένοι στη ΣΟΑ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ

Είχε την έδρα της στη Θεσσαλονίκη και αποστολή της ήταν η αντι-
μετώπιση των υπούλων σχεδίων της Βουλγαρίας, η οποία μετά την 
εισβολή της Γερμανίας εναντίον της Μακεδονίας από το βουλγαρικό 
έδαφος, ανέλαβε, ως κατοχική δύναμη, την άσκηση διοίκησης επί 
της Ανατολικής Μακεδονίας, με στόχο την ενσωμάτωσή της στη 
βουλγαρική επικράτεια.

Άλλος σκοπός της Π.Α.Ο (Πανελλήνιας Απελευθερωτικής Οργάνω-

σης) ήταν η αντιμετώπιση της ρουμανικής προπαγάνδας στην Πίν-
δο, όπου η φιλοχιτλερική ρουμανική κυβέρνηση και η φασιστική 
ρουμανική οργάνωση «Σιδηρά Φρουρά» επιδίωκαν την οργάνωση 
αυτονόμου κρατιδίου από όργανα τους βλάχικης καταγωγής.

Η ΠΑΟ, που εκτός της αντίστασης στις βουλγαρικές δυνάμεις κατο-
χής προέβαλε αντίσταση και στις γερμανικές και ιταλικές κατοχικές 
δυνάμεις, είχε παραρτήματα σε όλες τις πόλεις της Μακεδονίας.

Μεταξύ των τμημάτων της, η ΠΑΟ είχε και ναυτικό τμήμα, με 
υπηρεσίες κατασκοπείας, πληροφοριών, σαμποτάζ και διαφυγής 
από τους λιμένες της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας, αλλά και από 
καταλλήλους όρμους της Χαλκιδικής και της Πιερίας.

Σημαντικότερος μοχλός του ναυτικού τμήματος Θεσσαλονίκης ήταν 
ο πλωτάρχης του Λ.Σ Χριστόδουλος Σαρόγλου, ο οποίος ήταν 
τοποθετημένος στο κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης (αργότερα 
έγινε λιμενάρχης) και συντόνιζε τον αντιστασιακό αγώνα κατά των 
γερμανικών, ιταλικών και βουλγαρικών κατοχικών δυνάμεων.

ΜΙΔΑΣ 614

Αρχηγός της οργάνωσης με το όνομα από την Ελληνική Μυθολογία 
που συνδεόταν με τον χρυσό ήταν ο αντισυνταγματάρχης Ιω. Τσι-
γάντες, απότακτος του στρατεύματος (αποκαταστάθηκε αργότερα) 
λόγω του πρωταγωνιστικού ρόλου του στο Κίνημα του 1935 του 
Ελευθερίου Βενιζέλου. Στο επιτελείο του ΜΙΔΑ614 τοποθετήθηκαν 
αμέσως ο πλοίαρχος του Π.Ν, πλοίαρχος Μιλτιάδης Κανάρης και ο 
πλωτάρχης του Λ.Σ Ανάργυρος Αντωνόπουλος.

Ο Τσιγάντες που βρέθηκε στη Μέση Ανατολή, μετά την κατάληψη 
της χώρας από τους Γερμανούς, επελέγη από τους Βρετανούς να 
έλθει στην Ελλάδα το θέρος του 1942 και να οργανώσει:

α) Την ανατίναξη της γέφυρας των Καρυών, βορείως της Λαμί-
ας, ώστε να επιβραδυνθεί η ενίσχυση του στρατού του Ρόμελ 
στη βόρειο Αφρική με στρατό και εφόδια (αργότερα προτιμήθη-
κε η γέφυρα του Γοργοπόταμου).

β) Τη δημιουργία βάσεων για την υποδοχή υποβρυχίων και 
ελαφρών σκαφών στην ανατολική ακτή της Εύβοιας.

γ) Τη διενέργεια μεγάλης ισχύος σαμποτάζ στον λιμένα του 
Πειραιά.

δ) Την απόφραξη της Διώρυγας της Κορίνθου

ε) Τον συντονισμό των αντιστασιακών ομάδων και την ανάλη-
ψη της εποπτείας τους.

Από τους πέντε στόχους οι τρείς ήταν αποκλειστικά ναυτικής 
φύσεως και ο σχεδιασμός τους όπως και η εκτέλεση των σχεδίων 
ανετέθη εξ’ αρχής σε αξιωματικούς του Ναυτικού.

Ακόμη και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ανατίναξη 
της γέφυρας του Γοργοπόταμου ανατέθηκαν, όπως ήδη ελέχθη, 
στον αρχηγό του ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΙΙ, ανθυποπλοίαρχο Χαρ. Κουτσο-
γιαννόπουλο.

Η μελέτη για τη δημιουργία βάσεων προσέγγισης υποβρυχίων 
και άλλων σκαφών στην ανατολική Εύβοια ανατέθηκε από τον 
Τσιγάντε στον αρχηγό της οργάνωσης ΜΑΛΕΑΣ, πλοίαρχο του 
Π.Ν Αλέξανδρο Λεβίδη και τον αρχηγό της οργάνωσης ΑΛΙΚΗ, 
πλοίαρχο Ευγένιο Βαλασάκη.
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Και στους δύο αυτούς αξιωματικούς του Π.Ν, ο Τσιγάντες ανέθε-
σε επίσης τη δημιουργία στολίσκου από πετρελαιοκίνητα για τη 
μεταφορά από τη Μέση Ανατολή, πολεμικών εφοδίων, κυρίως 
εκρηκτικών υλών, για τη διενέργεια δολιοφθορών σε βάρος του 
εχθρού, αλλά και για τη μεταφορά από την Ελλάδα στη Μέση Ανα-
τολή καταδιωκομένων από τους Γερμανούς προσώπων.

Στο πλαίσιο αυτό φυγαδεύτηκαν στη Μέση Ανατολή η Σοφία 
Βέμπο, η σύζυγος και η θυγατέρα του Τσιγάντε και δύο ηρωίδες της 
αντίστασης που δραπέτευσαν από τις φυλακές ΑΒΕΡΩΦ.

Ο Τσιγάντες ανεχώρησε από τη Βηρυττό, την 24η Ιουλίου 1942, 
επιβαίνων βρετανικού υποβρυχίου και συνοδευόμενος από συνερ-
γάτες του που είχαν μαζί τους πολεμικό υλικό και 12.000 χρυσές 
λίρες, για να καλύψουν τις δαπάνες τους και να δοθούν για τις 
ανάγκες της αντίστασης.

Το υποβρύχιο έφθασε στη Μάνη την 1η Αυγούστου και στις 11 
Αυγούστου τα μέλη της αποστολής αποβιβάστηκαν στην Αττική, 
όπου έφθασαν με δύο ιστιοφόρα. Τα σχέδια του Τσιγάντε είχαν προ-
ωθηθεί αρκετά, αλλά ο γενναίος αντισυνταγματάρχης προφανώς 
προδοθείς, ενεπλάκη την 14η Ιανουαρίου 1943, σε συμπλοκή με 
Ιταλούς καραμπινιέρους στην πόρτα του διαμερίσματος που είχε 
μεταβεί, σε πολυκατοικία της οδού Πατησίων, παρά την πλατεία 
Αιγύπτου, όπου και φονεύθηκε. Αν ζούσε, η εξέλιξη της αντίστασης 
στην Ελλάδα θα ήταν διαφορετική.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του Π.Ν και του Λ.Σ μετείχαν 
επίσης σε άλλες αντιστασιακές ομάδες, όπως:

Ο υποπλοίαρχος Π.Ν Ιω. Ζαχαράκης στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΙΤΑΤΟ, ο 
πλοίαρχος, γενικός διευθυντής Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας Χριστόφορος Κόνιαλης, ο οποίος αξιοποιώντας την καί-
ρια θέση του βοήθησε πολλούς αντιστασιακούς και τις ομάδες τους, 
ο πλοίαρχος του Λ.Σ Λεωνίδας Λεοντόπουλος ανήκε στους ΒΥΡΩ-
ΝΕΣ, ο έφεδρος σημαιοφόρος Αντ. Φάκαρος ανήκε στην ΚΡΗ-
ΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ο δόκιμος Νικ. 
Συξέρης στον ΕΔΕΣ, ο σημαιοφόρος του Π.Ν Γεώργ. Δαρδάνης, 
ο αρχικελευστής Αθανάσιος Αλετράς ανήκαν στην οργάνωση «Ο 
ΕΛΛΗΝΑΣ», οι δόκιμοι (πρωτοετείς) Πάτροκλος Κόνιαλης και Α. 
Παράσχης στην οργάνωση ΦΟΙΒΟΣ, ο μάχιμος σημαιοφόρος Σό-
λων Γρηγοριάδης, γιός του συνταγματάρχη Νεόκοσμου Γρηγοριά-
δη (μέλους του Δικαστηρίου που καταδίκασε του έξι πολιτικούς του 
1922 σε θάνατο) και συνάδελφος εν δημοσιογραφία του γράφοντος, 
τεθείς το 1934 σε διαθεσιμότητα, στην κατοχή εντάχθηκε στο ΕΑΜ 
και ανέλαβε υποδιοικητής του Ε.Λ.Α.Ν.

Στο Ε.Λ.Α.Ν εντάχθηκε επίσης, και ο δόκιμος Σόλων Καταφυγιώ-
της, ο οποίος το 1941 ήταν τριτοετής της Σχολής Δοκίμων, ενώ ο 
ανθυποπλοίαρχος Ιω. Σοφιανός εντάχθηκε στον ΕΛΑΣ.

Ο ναυτόπαις κατά την κατοχή Ιωάννης Βασιλειάδης, σπούδασε 
στη Σχολή Δοκίμων στην Αλεξάνδρεια και μετά τον πόλεμο ανήλθε 
όλη την ιεραρχεία, μέχρι τον βαθμό του ναυάρχου και μετά την 
αποστρατεία του εξελέγη βουλευτής και έγινε υπουργός. Στην κα-
τοχή ο Βασιλειάδης αγωνίστηκε από τις τάξεις της Χ και της «Ιεράς 
Ταξιαρχίας».

Οι νεότερες γενιές έχουν χρέος να τιμούν τη μνήμη όχι μόνο αυτών 
που θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα, ή αντιστάθηκαν στον 
εχθρό για την ελευθερία της, αλλά και αυτών που άφησαν τα αγαπη-
μένα τους πρόσωπα και αποδήμησαν με τον Στόλο μας στην Αίγυ-
πτο, όπως και αυτών που διέφυγαν, κατά τη διάρκεια της κατοχής σ’ 
αυτήν, για να αγωνισθούν υπέρ των ελευθέρων και δημοκρατικών 
θεσμών, μη γνωρίζοντες πόσο θα διαρκούσε ο αγώνας αυτός και 
κατά συνέπεια ο ξενητεμός τους.

Α φ ι έ ρ ω μ α :  Έ λ λ η ν ε ς  ν α υ τ ι κ ο ί  σ τ η ν  Ε θ ν ι κ ή  Α ν τ ί σ τ α σ η  1 9 4 1  –  1 9 4 5

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Ημερολόγιο Ιωάννας Τσάτσου
- Αρχεία Αρχιεπισκοπής Αθηνών
- “Ιστορία της Κατοχής” Δημητρίου Γατόπουλου
- Βιβλία σχετικά με τη Λένα Καραγιάννη
- “Οι εκτελεσθέντες στο Χαϊδάρι” Δημητρίου Σβολόπουλου

- “Βιογραφικό Λεξικό των Αποφοίτων Σ.Ν.Δ.” Αντιναυάρχου  
 Αν.Δημητρακόπουλου, εκδόσεις Γ.Ε.Ν.
- Βιβλίο του ναυάρχου Επαμεινώνδα Πανά
- “Μνήμη θυσιασθέντων υπέρ Πατρίδος” Αντιστράτηγου ε.α. Γεωργίου Μ. Τζουβά- 
 λα, έκδοση «Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας» και εκδόσεις «Πελασγός»
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΗΡΩΟΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ 1940 - 1944

16
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Συνέντευξη στον: Παναγιώτη Δημητρακόπουλο
Φωτογραφίες: αρχείο Π. Ταχτατζής

Βάζοντας 'τρίποντο' στον σχεδιασμό πανιών… παγκόσμιας ακτινοβολίας.
Η δουλειά και η αφοσίωση είναι ο μόνος μου στόχος.

Πάτροκλος Ταχτατζής

συνέντευξη

Πάτροκλε ξεκινώντας από την αρχή θα 
θέλαμε να μάθουμε λίγα πράγματα για 
σένα καθώς και την όποια ιστιοπλοϊκή σου 
πορεία έως σήμερα; 

Ξεκίνησα όπως όλα τα παιδιά από τα Optimist, 
όπου ασχολήθηκα περίπου για δύο χρόνια με 
προπονητή τον αείμνηστο Τάκη Μπίζιο. Όμως 
ξαφνικά ένα καλοκαίρι πήρα 40 πόντους ύψος 
και πλέον δεν χώραγα σε κανένα σκάφος, με 
αποτέλεσμα φυσικά να ξεκινήσω το Basket. 
Τα επόμενα χρόνια που συνέχισα να ψηλώνω 
ασχολήθηκα επαγγελματικά με το Basket, 
έχοντας κερδίσει, μέχρι και πανευρωπαϊκό 
παίδων, παίρνοντας έτσι το εισιτήριο για να 
σπουδάσω στη Γυμναστική Ακαδημία (ΤΕΦΑΑ).

Πώς βρέθηκες από το επαγγελματικό 
Basket στο ιστιοραφείο;

Όπως είναι γνωστόν το ιστιοραφείο υπάρχει 
αρκετά χρόνια τώρα και το διευθύνει ο πατέρας 
μου, ο Γιάννης Ταχτατζής που έχει και αρκετά 
μεγάλη ιστορία στα ιστιοπλοϊκά δρώμενα της 
χώρας μας. (Ο πρώτος στην σχεδίαση πανιών 
με Computer στην Ελλάδα - και ο πρώτος 
μαζί δουλεύοντας με τον Peter Conrad στον 
Greensboro Atlanta Georgia στα πρώτα πανιά, 
laminated, χωρίς ραφές από την Sobstad !!! 
μαζί τότε και ο Tom Whidden). Το 1999 λοιπόν 
που ήμουν σε ηλικία να κάνω τα πρώτα μου 
βήματα στον επαγγελματικό στίβο, ο πατέρας 
μου αλλά και η μητέρα μου είδαν σε μένα κάτι 
και με παρότρυναν να εργαστώ στο ιστιορα-
φείο, αφήνοντας το επαγγελματικό Basket. 
Έτσι απλά βρέθηκα να δουλεύω στο μικρό τότε 
ιστιοραφείο που είχαν οι γονείς μου, κάνοντας 

τα πάντα. Ξεκίνησα από το πάτωμα κάνοντας 
κάθε χειρωνακτική εργασία, κουβαλούσα τα 
πανιά στα σκάφη, ότι άλλο κυριολεκτικά ήταν 
απαραίτητο ώστε το μαγαζί να λειτουργεί καλύ-
τερα, βγάζοντας με πολύ κόπο τον μισθό μου.

Και από το πάτωμα όπως χαρακτηριστικά 
λες, πώς βρέθηκες στον σχεδιασμό πανιών 
και στο σημερινό επίπεδο γνώσεων που 
έχεις αλλά και στην διεθνή καταξίωση;

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια δουλειάς στο 
πάτωμα ο πατέρας μου αποφάσισε ότι θα 
μπορούσα να ασχοληθώ με το σχεδιαστικό 

Η συντακτική ομάδα του Ιστιοπλοϊκού Κόσμου, συνεχίζει να αναζητά νέους ανθρώπους που με τη δουλειά τους 
γύρω από τον χώρο της θάλασσας και της ιστιοπλοΐας, δημιουργούν νέα προϊόντα, αναπτύσσουν εξελιγμένες 
τεχνολογίες και δουλεύουν συστηματικά προβάλλοντας τη χώρα μας διεθνώς. Σε αυτό το τεύχος θα σας πα-
ρουσιάσουμε τον Πάτροκλο Ταχτατζή της Quantum Greece, που ξεκίνησε βάζοντας 'τρίποντα' από ένα μικρό 
ιστιοραφείο και σήμερα θεωρείται ένας από τους καλύτερους σχεδιαστές πανιών παγκοσμίως.
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πρόγραμμα και άρχισε να με μαθαίνει το πώς 
λειτουργεί η όλη αυτή διαδικασία. Eκείνη 
την εποχή 1999 ο πατέρας μου πήγε στην 
Αμερική και πήρε την αντιπροσωπεία της 
Quantum. Καθώς το 1982 δουλεύοντας 
στην Αμερική στο ιστοραφειο της Sobstad 
στο ,San Francisco είχε και έχει πολλές 
γνωριμίες σε πολύ υψηλό επίπεδο ( Peter 
Conrad -Larry Leonard – Ed Reynolds,-Mark 
Reynolds, Terry Hutchinson – Farr design 
office, Hall spars κλπ. ) και αφήνοντας τη 
Sobstad που μέχρι τότε αντιπροσωπεύαμε. 

Πώς συνέβαλε η αλλαγή εταιρειών στην 
προσωπική σου ανάπτυξη αλλά και σε 
αυτήν του ιστιοραφείου;

Αρκετές φορές τα πράγματα συμβαίνουν 
τυχαία στη ζωή. Η συνεργασία με την Quantum 
ήταν το βασικό στοιχείο για να απογειωθεί το 
ιστιοραφείο και μαζί με αυτό και εγώ. Όταν 
πήραμε την Quantum πήραμε από τη μαμά 
εταιρεία και το ανάλογο πολύ εξελιγμένο για την 
εποχή software που φυσικά έπρεπε να μάθω 
να τρέχω και να αξιοποιώ. Για να το πετύχω 
αυτό ταξίδεψα στην Ισπανία για εκπαίδευση και 
απόκτηση τεχνικών γνώσεων και εμπειριών επι 
τόπου. Εκεί δούλεψα για περίπου τρείς μήνες 
δίπλα στον γνωστό σε όλους ιστιοράπτη Toni 
Tio,(Quantum Spain ), που έφτιαχνε τα διάσημα 
πανιά Optimist-470-420 και πραγματικά 
ένοιωσα πόσο σημαντικές γνώσεις μου προσέ-
φερε απλόχερα αλλά και πόσες ακόμα γνώσεις 
έπρεπε να κερδίσω δουλεύοντας συστηματικά 
και με τον ανάλογο ζήλο. Ένοιωσα ότι υπήρχε 
γνώση, υπήρχε δυνατότητα ανάπτυξης η οποία 
όμως θα έφτανε σε εμένα και κατ’ επέκταση 
στο μαγαζί μας μόνον με σκληρή δουλειά.

Επιστρέφοντας από την Ισπανία;

Με τις γνώσεις που πήρα από την Ισπανία 
και γνωρίζοντας πλέον πολύ καλύτερα το 
σχεδιαστικό πρόγραμμα ξεκίνησα δειλά-δειλά 
να σχεδιάζω και τα δικά μου πανιά. Φυσικά 
με τη βοήθεια της βάσης δεδομένων που μας 
προσφέρει η Quantum αλλά και με την τεχνική 
υποστήριξη ανθρώπων που είχα γνωρίσει 
στην Ισπανία και οι οποίοι έβλεπαν, όπως 
και οι γονείς μου ότι όλο αυτό το μέρος της 
δουλειάς μου άρεσε πολύ. Έτσι φτιάχνοντάς 
καινούργια πανιά, δοκιμάζοντας τα στη θάλασ-
σα, κάνοντας λάθη και διορθώνοντάς τα, πάντα 
με την υποστήριξη του πατέρα μου, η δουλειά 
άρχισε να εξελίσεται και έτσι μεταφερθήκαμε 
σε άλλο μεγαλύτερο χώρο. 

Ο μεγαλύτερος χώρος έφερε απλά περισ-
σότερη δουλειά ή και υποχρεώσεις προς 

τους πελάτες;

Η ανάπτυξη της επιχείρησης στην οποία 
αναφέρομαι που τελικά μας οδήγησε σε αυτόν 
τον πολύ μεγαλύτερο και ιδιόκτητο χώρο, και 
με ότι υπάρχει High -Tech,κατασκευαστικό 
και μηχανολογικό εξοπλισμό δεν έχει έρθει 
καθόλου εύκολα και αν θέλετε 'αναίμακτα'. Οι 
ξένοι δεν χαρίζουν τις γνώσεις τους, ούτε σου 
δίνουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων τους, 
αν δεν σε έχουν δοκιμάσει και αν δεν είναι 
απόλυτα σίγουροι για τις ικανότητές σου. Έτσι 
για να καταφέρω να κάνω το επόμενο βήμα και 
να καταξιωθώ ως σχεδιαστής πανιών, έφυγα 
στην Αμερική το 2006 όπου πήγα για αρκετό 
καιρό και δούλεψα δίπλα σε μεγάλους σχεδι-
αστές πανιών. Εκεί δουλεύοντας μεθοδικά και 
σκληρά μπορώ να πω απόκτησα γνώσεις και 
κέρδισα την εμπιστοσύνη καταξιωμένων σχεδι-
αστών που μου έδωσαν το δικαίωμα πρόσβα-
σης στις πιο εξελιγμένες βάσεις δεδομένων 
της Quantum, ώστε να μπορώ να σχεδιάζω 
όλα τα σύγχρονα πανιά που χρησιμοποιούνται 
σήμερα στην αγωνιστική ιστιοπλοΐα.

Από το υπόγειο στα 1.000 τ.μ., που όπως 
μου είπες δεν σας χωράει και από την 
κατασκευή- επισκευή, πανιών σκαφών 
Charter στην κατασκευή αγωνιστικών 
πανιών με τα πιο εξελιγμένα υλικά όπου 
ουτε καν σκέφτομαι να τα αναφέρω ή να 
στα ρωτήσω. Πώς έγινε όλο αυτό; 

Όταν πλέον άρχισα να σχεδιάζω τα δικά μου 
επιτυχημένα πανιά και να γίνεται γνωστή η 
δουλειά μου και να υπάρχει όλο και μεγα-
λύτερο πελατολόγιο, αποφασίσαμε με τον 
πατέρα μου να κάνουμε το επόμενο βήμα και 
να έρθουμε σε αυτό τον χώρο που ξεπερνάει 
τα 1.000 τ.μ., κάτι που τότε φάνταζε τολμηρό, 
αλλά στην πορεία αποδείχτηκε τελικά πολύ 
σωστό ως προς την εξέλιξη της Quantum 
Greece η οποία σημειωτέων εξάγει και στην 
Ευρώπη .!!Στο σημερινό σημείο έχουμε φτάσει 
με πολλές ώρες δουλειάς στους υπολογιστές, 

στα πολύ εξελιγμένα προγράμματα της εταιρεί-
ας Quantum που όmως πρέπει να επισημάνω 
ότι δεν σχεδιάζουν μόνα τους, αλλά και με την 
απίστευτή τεχνική υποστήριξη που έχω ως 
σχεδιαστής της Quantum. Όταν οι Αμερικανοί 
έβλεπαν ότι κέρδιζαν τα πανιά που εγώ σχεδί-
αζα για αγώνες αρχίσαν να μου προσφέρουν 
όλο και περισσότερες πληροφορίες και ταυτό-
χρονα και τη δυνατότητα πρόσβασης σε βάσεις 
δεδομένων με σχέδια πανιών διαφόρων 
σκαφών αλλά και βάσεις δεδομένων υλικών 
που χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε 
ένα πανί. 

Πριν ανέφερες ότι είσαι σχεδιαστής πα-
νιών και όχι απλά ένας ιστιοράφτης όπως 
συνηθίζουμε να το λέμε. Θα ήθελες να μας 
το εξηγήσεις;

Ναι είναι γεγονός ότι δεν είμαι ο ιστιοράττης της 
Quantum στην Ελλάδα, αλλά ένας σχεδιαστής 
αγωνιστικών και κάθε είδους πανιών, μέλος της 
πολύ μικρής ομάδας σχεδιαστών της Quantum 
ανά τον κόσμο, που απλά δουλεύω από την 
Ελλάδα. Θα μπορούσα να ήμουν στις ΗΠΑ 
και μία και το συζητάμε, ναι μου είχε γίνει η 
ανάλογη πρόταση αλλά δεν πήγα διότι έχω ήδη 
οικογένεια και η μετακίνηση αυτή θα ήταν πολύ 
δύσκολη. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι από την 
Ελλάδα σχεδιάζω πανιά ως Πάτροκλος για σκά-
φη σε όλο τον κόσμο, πανιά που θα κατασκευ-
αστούν σε άλλες χώρες από ανθρώπους ,η πε-
λάτες που δεν που δεν γνωρίζω και το γεγονός 
ότι έχω το ιστιοραφείο με τον πατέρα μου δεν 
σημαίνει ότι το πανί πρέπει να κατασκευαστεί 
στην Ελλάδα . (πχ όλα τα Laminated πανιά- το 
καλούπωμα -Lamination), OXI η σχεδίαση -,κα-
τασκευή- φινίρισμα γίνεται εκτός Ελλάδας για 
όλο το Quantum Group. Όταν σχεδιαστεί ένα 
πανί από ένα μέλος της ομάδας σχεδιαστών της 
Quantum, το σχέδιο αυτό μπαίνει σε μία βάση 
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δεδομένων, όπου θα ελεγχθεί και θα εγκρι-
θεί από την κεντρική σχεδιαστική ομάδα της 
εταιρείας και μετά θα πάρει τον δρόμο του ως 
σχέδιο για το ανάλογο ιστιοραφείο στο οποίο 
ανήκει το λιμάνι ελλιμενισμού του σκάφους 
ανά τον κόσμο. Ευτυχώς ζούμε στην εποχή του 
Internet-Intranet, όπου για την δουλειά που 
κάνω εγώ μας δίνει τεράστιες δυνατότητες. 
Τόσο στο να επικοινωνούμε οι σχεδιαστές με-
ταξύ μας σε πραγματικό χρόνο ανταλλάσσοντας 
γνώσεις και πληροφορίες όσο και να μπορού-
με να διαβάζουμε πληροφορίες για υλικά και 
πανιά που σχεδιάστηκαν και έτρεξαν σε αγώνες 
και άρα έχουν δημιουργήσει στατιστικά στοιχεία 
και αγωνιστικά αποτελέσματα.

Μίας και σε ακούω τόση ώρα να μιλάς για 
πληροφορίες και βάσεις δεδομένων θα 
ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις πρόσβαση 
στις πληροφορίες για τα πανιά των σκα-
φών του America; Cup που νομίζω είναι 
ότι πιο εξελιγμένο σχεδιαστικά για την 
εποχή μας.

Έχεις δίκιο ότι τα πανιά αυτά είναι ότι πιο εξε-
λιγμένο υπάρχει σήμερα, αλλά δυστυχώς όχι 
δεν έχω πρόσβαση εκεί. Αυτές οι πληροφορίες 
είναι ανοικτές μόνο για την ειδική top ομάδα 
σχεδιαστών που δουλεύουν αποκλειστικά για 
τα σκάφη του αγώνα αυτού. Εμείς μπορούμε να 
βρούμε πολλές άλλες αξιόλογες πληροφορίες 
στα επόμενα επίπεδα.

Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που σε έκανε να 
ξεχωρίσεις; 

Η πολλή δουλειά. Πάντα όταν σχεδίαζα ένα 
πανί και αυτό ολοκληρωνόταν το πήγαινα ο 
ίδιος στο σκάφος, το περνούσα στο κατάρτι αν 
ήταν μαΐστρα ή φλόκος ή τζένοα και μετά το 
παρατηρούσα, το διάβαζα, το μελετούσα σχολα-
στικά και μάλιστα πολλές φορές συνεργάτες με 
έχουν λοιδορήσει που ασχολούμαι τόση ώρα 
ακόμα και με πανιά για σκάφη charter . Όμως 
ας πούμε ότι αυτή είναι τρέλα μου. Το νοιώθω 
παιδί μου και θέλω να λειτουργεί αψογά και 
πάνω από τις προσδοκίες του πελάτη ,και να το 
καμαρώνω !!! Το ίδιο φυσικά έκανα και κάνω 
και με τα αγωνιστικά πανιά που σχεδιάζω. Συ-
νηθίζω να τρέχω σε αγώνες με τα σκάφη των 
οποίων έχω σχεδιάσει τα πανιά. Πιστεύω ότι 
μόνον όταν ζεις το πανί βλέπεις τα λάθη σου και 
τις πιθανές βελτιώσεις που χρειάζονται.

Θα ήθελα να μου πεις ποιος ήταν αυτός 
που σε εμπιστεύτηκε πρώτος για να του 
κατασκευάσεις ένα αγωνιστικό πανί; 

Ήταν ο Νίκος Λυκιαρδόπουλος που μαζί με 
τον Περικλή Λιβά και Νικο Λαζο είχαν έρθει 
και μου ζήτησαν να φτιάξω τη μαΐστρα του 
Optimum το 2011. Πιστεύω ότι η πρώτη 
προσέγγιση οφειλόταν στη διορατικότητα 
του Νίκου Λυκιαρδόπουλου που ήξερε πώς 
δουλεύαν οι σχεδιαστές πανιών στο εξωτερι-
κό. Να επισημάνω ότι τα σχέδια που βλέπεις 

τώρα στην οθόνη του υπολογιστή μου, είναι για 
μία νέα μαΐστρα του ίδιου σκάφους. Νομίζω ότι 
αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι με τα πανιά 
αυτά που τόσα χρόνια χρησιμοποιούν σε αγώ-
νες με πολύ υψηλές απαιτήσεις όπως το Ράλλυ 
Αιγαίου ή ο αγώνας της Μάλτας που μάλιστα 
κέρδισαν, είναι τα πανιά που ως σχεδιαστής 
όσο και ως κατασκευαστής (Quantum Greece), 
χρειάζονταν ..Πανιά μας έχουν κερδίσει και 
ORCI Race -Club ,και IRC Πανελλήνια πρωτα-
θλήματα και Ελληνικά σκάφη τρέχουν με δικά 
μας πανιά σε Παγκόσμια πρωταθλήματα!!. 
Αυτό το καταφέρνεις δουλεύοντας με τους 
ανθρώπους που τρέχουν το σκάφος οπως ο 
Περικλής Λιβάς και ο Νικος Λαζος αλλά και με 
το να πηγαίνω εγώ ο ίδιος μαζί τους σε αγώνες 
και να ζω τα πανιά μου στις συνθήκες όπου 
καλούνται να λειτουργήσουν.

Τι είναι δυσκολότερο να σχεδιάσεις ? Ένα 
πανί για Dinghy ? ένα πανί για σκάφος που 
κάνει charter ή για ένα πανιά για αγωνι-
στικό σκάφος;

Δεν υπάρχει εύκολο και δύσκολο. Για κάθε 
σκάφος το πανί είναι η καρδιά του και εγώ το 
βλέπω πολύ συναισθηματικά και επαγγελματικά 
και θα κάτσω να ακούσω τον κάθε χτύπο της 
καρδιάς αυτής, πριν σχεδιάσω το πανί. Θα πρέ-
πει να γνωρίζετε ότι ακόμα και ίδια αν είναι τα 
σκάφη από το ναυπηγείο, για εμάς τους σχεδια-
στές πανιών δεν θεωρούνται ίδια. Κάθε σκάφος 
άσχετα με το τι ταξίδια θα κάνει, θέλει το δικό 
του μέτρημα , μελέτη αεροδυναμική ,μελέτη 
φορτίων και δυνάμεων, τάσεων και ιδιότητες 
ινών ,και φυσικά τα καταλληλά πρώτης ποιό-
τητάς υλικά για την κατασκευή των πανιών του. 
Τέλος αυτό που χρειάζεται είναι αρκετές ώρες 
συζήτησης με τον ιδιοκτήτη ώστε να καταλήξου-
με στο σωστό υλικό που θα φτιάξουμε το πανί 
και όχι μόνον για το σχέδιο που αυτό θα έχει. Ο 
ρόλος μου είναι και συμβουλευτικός. Η φιλοσο-
φία της Quantum Greece είναι ο πελάτης να πά-
ρει αυτό που πραγματικά χρειάζεται το σκάφος 
του και όχι αυτό που αυτός νομίζει ότι χρειάζεται 
. Η εμπειρία μας η τεχνογνωσία , καθώς και το 
έμπειρο Ελληνικό εργατικό δυναμικό, και η σχε-
δίαση των πανιών σε συνάρτηση με τα σκάφη 
που τα φορούν η θα 'φορέσουν' πανιά μας είναι 
αυτό που μας έχει κάνει ένα αναγνωρισμένο 
Brand Name ιστιοραφείο παγκοσμίως, που 
εξάγουμε στην Ευρώπη περήφανα Ελληνικά 
,και για το 2019 στην πρώτη θέση αναμεσά στο 
Ευρωπαϊκό Quantum Group.
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Κείμενο:  Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: αρχείο Ράλλυ Αιγαίου / Νίκος Αλευρομύτης

57ο Ράλλυ Αιγαίου: Μία challenge διαδρομή

αφιέρωμα

«Μίλα. Έχουμε τόση θάλασσα 
μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε 
εμείς αρχίζει η θάλασσα», έχει γρά-
ψει η Κική Δημουλά, και το φετινό 
Ράλλυ Αιγαίου, όπως κάθε χρόνο, 
έχει... πολύ θάλασσα μπροστά του. 

Για ακόμη μία χρονιά επιβεβαιώνει τη 
φήμη του ως ο αγώνας με τις περισσό-
τερες προκλήσεις και ιδιαιτερότητες. Θα 
διασχίσει από άκρη σε άκρη το Αιγαίο μας, θα 
έχει νυχτερινή πλεύση, θα επισκεφτεί δύο πα-
νέμορφα νησιά, θα δοκιμαστεί στο Ικάριο, και 
για να παραφράσουμε το ποίημα της αείμνη-
στης ποιήτριας εκεί που αρχίζει ένας αγώνας 
του Ράλλυ Αιγαίου αρχίζει και η θάλασσα γιατί 
θάλασσα είναι οι άνθρωποι της. 

Το νησί του Ίκαρου, η Ικαρία, θα αποτελέσει 
τον πρώτο σταθμό του 57ου Ράλλυ Αιγαί-
ου. Κατά τη διάρκεια της πρώτης κούρσας, 
η αδρεναλίνη αναμένεται να αποτελέσει 
συνεπιβάτη των αγωνιζόμενων. Θα είναι η 
πρώτη φορά που θα επισκεφτεί η διοργάνω-
ση το νησί και οι συμμετέχοντες αναμένεται 
να απολαύσουν τις στιγμές σε αυτό, πάντα 
σε χαλαρούς ρυθμούς καθώς «άγχος και 
ταλαιπωρία δε χωρούν στην Ικαρία». Επόμε-
νος σταθμός θα είναι η Φολέγανδρος «με 

το παντοτινό αγέρι» ο «διάπυρος κόκκυγας 
της Ευρώπης», όπως έχει γράψει ο Γερμανός 
συγγραφέας Mirko Bonne. Τερματισμός και 
εφέτος θα είναι στο Σούνιο, στον κατά τον 
λόρδο Βύρωνα, «μαρμάρινο βράχο».

Και για να δανειστούμε φράσεις από την 
ποίηση του λόρδου Βύρωνα, του Αιγαίου το 
κύμα θα κάνουν σύντροφο τους οι ιστιοπλόοι, 
αυτό θα τους ακούει και αυτοί θα προσπαθούν 
να το αποκρυπτογραφήσουν. «Σίγουρα θα 
είναι κάτι το διαφορετικό. Πρόκειται για 
μία διαδρομή που δεν έχει ξαναγίνει. Δεν 
μπορούν να γίνουν προβλέψεις γιατί δεν 
την έχουμε ξανακάνει. Η διαδρομή προς την 
Ικαρία αποτελεί challenge. Όλοι ξέρουμε ότι 
όταν επικρατεί μελτέμι στο Αιγαίο, στο Ικά-
ριο εμφανίζει την μεγαλύτερη ένταση. Εγώ 
πάντα ήμουν υπέρ των λιγότερων σταθμών 
στον αγώνα και ελπίζω κάποια στιγμή ότι 
θα γίνεται μόνο με έναν. Επίσης, ελπίζω 
ότι η Επιτροπή Αγώνα θα εκτιμήσει σωστά 
τη διαδρομή και θα υιοθετήσει σύστημα 
έκδοσης αποτελεσμάτων που θα δίνει ίσες 
δυνατότητες σε όλα τα σκάφη», δήλωσε στον 
"Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" ο ολυμπιονίκης και πολυ-
διακριθείς του Ράλλυ Αιγαίου Δημήτρης Δε-
ληγιάννης, κυβερνήτης στο "Bullet Encode". 

Το 56 ο Ράλλυ Αιγαίου κατέκτησε το σκάφος 
της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. «Και εφέ-

τος θα έχουμε μία δύσκολη κι απαιτητική 
διαδρομή, αντιπροσωπευτική του ύφους της 
διοργάνωσης, με δύο πανέμορφα νησιά - 
σταθμούς. Με δύο πολύ μεγάλα σκέλη, με 
“πόρτες” ώστε να αποτυπώνεται καλύτερα η 
απόδοση των σκαφών καθ ό́λη τη διάρκεια 
τους. Το πέρασμα του Ικάριου Πελάγους 
καθιστά το πρώτο σκέλος της διαδρομής 
ακόμη πιο ιδιαίτερο και δύσκολο», τόνισε ο 
εκ των κυβερνητών του σκάφους της Σχολής 
Ναυτικών Δοκίμων Δημήτρης Σουβαλτζής.

Σε... ρότα Αιγαίου θα βρεθεί για ακόμη μία 
χρονιά το πλήρωμα του "Optimum". Η παλαιά 
γενιά θα συνδυαστεί για άλλη μία φορά με νέ-
ους ιστιοπλόους και αναμένεται να είναι μέσα 
στους διεκδικητές του τίτλου. «Ο Πανελλή-
νιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θα-
λάσσης έχει σχεδιάσει μία ενδιαφέρουσα 
διαδρομή, την οποία περιμένουμε να την 
κατακτήσουμε και να επισκεφτούμε τόσο 
τον Άγιο Κήρυκο και την Ικαρία όσο και την 
όμορφη Φολέγανδρο με την καταπληκτική 
Χώρα. Θα είναι ένα Ράλλυ Αιγαίο... με τα 
όλα του», υπογράμμισε ο Περικλής Λιβάς, 
εκ των κυβερνητών του σκάφους. 

Ένα ακόμη Ράλλυ θέλει να βάλει στο βιογρα-
φικό του ο αιώνιος έφηβος της διοργάνωσης, 
ο Στέλιος Μπόνας. «Πρόκειται για πολύ 
όμορφα νησιά. Η διαδρομή είναι ενδιαφέ-

Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ  Χ Ο Ρ Η Γ Ο Σ
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ρουσα και αξίζει τον κόπο. Η Φολέγανδρος 
βρίσκεται μέσα στην καρδιά μου», μας είπε 
ο κυβερνήτης του "Alter Ego".

Ενθουσιασμένος από τη διαδρομή είναι 
άλλος ένας λάτρης του Αιγαίου ο Παύλος 
Κούρκουλος. Με το σκάφος του "Απήδαλος 
Ναυς" θα βρεθεί για πρώτη φορά σε αυτή τη 
ρότα: «Μου αρέσει το πρώτο μπράτσο επει-
δή είναι μεγάλο και έχει και νύχτα. Αυτό 
είναι το Ράλλυ Αιγαίου. Κροσάρισμα στο 
Πέλαγος. Δεν έχουμε πάει ποτέ εκεί και 
ανυπομονώ να ανοίξουμε πανιά». 

«Διαδρομή challenging», χαρακτήρισε τη 
διοργάνωση και ο συγκυβερνήτης του "Bullet 
Encode", ο Σίμος Καμπουρίδης. «Πρόκειται 
για διαδρομή challenging. Δεν μπορώ να 
τη χαρακτηρίσω διαφορετικά. Το κροσάρι-
σμα του Ικάριου μπορεί να κρύβει πολλές 
θετικές ή αρνητικές εκπλήξεις. Η θέση του 
λιμανιού στο πίσω μέρος του νησιού δεν 
θα είναι πολύ εύκολη στην προσέγγιση. Οι 
ιστιοπλοϊκοί μύθοι λένε ότι κάτω από την 
Ικαρία “βρέχει πέτρες”. Μπορεί να φτάσεις 
μέχρι εκεί και 15 μίλια πριν από το νησί να 
σταματήσεις. Είναι κάτι... σαν το τρίγωνο 
των Βερμούδων. Στη διαδρομή Ικαρία - 
Φολέγνδρος δε θα φύγουμε εύκολα. Θα 
κροσάρουμε το κεντρικό Αιγαίο, κάτι γνώ-
ριμο, αλλά η προσέγγιση στη Φολέγανδρο 
θέλει καλό navigation, λόγω της ιδιομορ-
φίας της περιοχής καθώς έχει πολλά βράχια 
και ξέρες. Για ακόμη μία χρονιά, το Ράλλυ 
Αιγαίου έχοντας την ιδιαιτερότητα να αλλά-
ζει κάθε χρόνο διαδρομή θα είναι κάτι πολύ 
όμορφο για όλους εμάς που απολαμβάνου-

με να πλέουμε στα καταγάλανα νερά του 
Αιγαίου μας», υπογράμμισε ο ιστιοπλόος. 

Λάτρης της ιστιοπλοΐας και του Αιγαίου 
Πελάγους, ο ναύαρχος ε/α Κωνσταντίνος 
Μανιουδάκης με τη νεανική του ομάδα θα 
χαράξουν, αρχικά, ρότα με τον "Κορμοράνο" 
από την Κρήτη για τον Πειραιά, και, ύστερα, 
θα ενσωματωθούν στον στόλο του Ράλλυ 
Αιγαίου. «Θα είναι η πρώτη φορά που θα 
πάμε με τον αγώνα στην Ικαρία. Το Ικάριο 
Πέλαγος το έχουμε γνωρίσει σε όλες τις 
φάσεις του. Καιρός είναι να δούμε και 
το λιμάνι του νησιού από το οποίο πήρε 

το όνομά του. Μου αρέσουν οι μεγάλες 
ιστιοδρομίες και αυτές είναι που κάνουν τη 
διοργάνωση να ξεχωρίζει από τις υπόλοι-
πες. Πρέπει να τις διατηρήσουμε. Ανυπο-
μονώ να φτάσει ο αγώνας», δήλωσε στον 
"Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" ο κ. Μανιουδάκης. 

Τελευταία διαδρομή θα είναι από τη Φολέγαν-
δρο στο Σούνιο. Με θέα τις Καβοκολώνες που 
μοιάζουν... να ευδοκιμούν στον θαλασσινό 
αέρα οι άνθρωποι της θάλασσας θα ολοκλη-
ρώσουν ακόμη μία περιπέτεια στο Πέλαγος 
που ποτέ δεν είναι ίδιο και πάντα γί αυτούς 
θα αποτελεί challenge.
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Με όνομα 'δανεισμένο' από τον 
μυθολογικό Ίκαρο, η πανέμορφη 
Ικαρία θα αποτελέσει για πρώτη 
φορά στην ιστορία του Ράλλυ 
Αιγαίου σταθμό της διοργάνωσης. 
Ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας 
Ανοικτής Θαλάσσης κάνει άνοιγμα 
σε ακόμα ένα νησί του Αιγαίου 
με στόχο να το στηρίξει και να το 
προβάλει μέσα από τον θεσμό. 

Η Ικαρία, σύμφωνα με τα στοιχεία, πρωτο-
κατοικήθηκε στη Νεολιθική Εποχή (πριν 
από το 7.000 π.Χ.) από τους Πελασγούς και 
τον 6ο αιώνα χτίστηκε στη βορειοανατολι-
κή πλευρά του νησιού, στο Να, ο ναός της 
Αρτέμιδας όπου οι θαλασσοπόροι έκαναν 
θυσίες στην, τότε, προστάτιδα των θαλασσο-
πόρων Αρτεμη για να ηρεμίσουν οι επικίν-
δυνες θάλασσες που υπάρχουν γύρω από 
το νησί και που, σύμφωνα με τη μυθολογία, 
κατάπιαν τον  Ίκαρο που θέλησε να φτάσει με 
τα κέρινα φτερά του μέχρι τον ήλιο. 

Αυτές οι ιδιαιτερότητες της θαλάσσιας περιο-
χής της Ικαρίας σήμερα, με τα σύγχρονα σκά-
φη, αποτελούν πρόκληση για τους σύγχρο-
νους ιστιοπλόους που αναμένεται να ζήσουν 
στιγμές αδρεναλίνης σε μία διαδρομή 
πολλών μιλίων, με νυχτερινή πλεύση, από 
αυτές που μόνο το Ράλλυ Αιγαίου προσφέρει. 
Και αφού απολαύσουν μία ιστιοπλοϊκή κούρ-
σα γεμάτη συγκινήσεις, και 'δέσουν' στον 
Άγιο Κήρυκο, οι αγωνιζόμενοι θα έχουν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν το ικαριώτικο ραχάτι, 
δηλαδή τους αργούς ρυθμούς που κυλάει η 
ζωή στην Ικαρία. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ικαρία 
φημίζεται για το υψηλό προσδόκιμο ζωής.

Και για τους φίλους της φύσης όμως η Ικαρία 

αποτελεί έναν παράδεισο. Το δάσος του Ρά-
ντη αποτελεί φυσικό μνημείο, το αρχαιότερο 
στα Βαλκάνια, και έχει αναγνωριστεί από το 
πρόγραμμα NATURA 2000. Στο εξαιρετικής 
ομορφιάς φαράγγι του ποταμού Χάλαρη, 
που εκβάλλει κοντά στο λιμανάκι του Να, 
ενδημούν ιδιαίτερα είδη χλωρίδας και πανίδας. 
Πλατάνια, λιμνούλες, μικροί καταρράκτες κι 
ένα γραφικό πέτρινο γεφύρι συμπληρώνουν 
το παζλ ενός πανέμορφου τοπίου. Εκπληκτικής 
ομορφιάς είναι και το φαράγγι που βρίσκεται 
κάτω από το αιολικό πάρκο της Ικαρίας. Στο 
Αρχαιολογικού Μουσείο του Αγίου Κηρύ-
κου ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει την από 
αιώνες σχέση του νησιού με τη θάλασσα.

Πανέμορφες είναι και οι παραλίες του νησιού. 
Οι εξωτικές Σεϋχέλλες με τα γαλαζοπράσι-
να νερά, το Λιβάδι και η Μεσακτή για τους 
λάτρεις του σερφ, το Πριόνι, η Λευκάδα και 
τόσες άλλες. Η Ικαρία φημίζεται και για τις 

ιαματικές θερμοπηγές, μοναδικές στον 
κόσμο για τη χημική τους σύσταση.

Όλα αυτά μέχρι το ηλιοβασίλεμα γιατί στη 
συνέχεια όλο και κάπου θα υπάρχει ένα 
πανηγύρι - κι αν δεν υπάρχει οι Ικαριώτες στή-
νουν από το πουθενά - όπου στον ρυθμό του 
βιολιού μπορούν οι ιστιοπλόοι να χορέψουν 
ικαριώτικους χορούς και να γλεντήσουν μέχρι 
τα ξημερώματα. Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμ-
φωνα με την τοπική παράδοση, ο θεός του 
γλεντιού ο Διόνυσος έχει γεννηθεί στην 
περιοχή του Δράκανου. Οι φίλοι του καλού 
φαγητού θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν 
τοπικές σπεσιαλιτέ, να τις συνοδέψουν με 
τοπικό κόκκινο κρασί, και εάν έρθουν στο κέφι 
μπορούν να χορέψουν, όπου θέλουν, σε ικα-
ριώτικους ρυθμούς. Όλα αυτά ήρεμα και χωρίς 
άγχος. Εξάλλου όπως λέει η παροιμία «άγχος 
και ταλαιπωρία δε χωρούν στην Ικαρία».

Ικαρία
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Η Φολέγανδρος, το νησί των 
Κυκλάδων με τις απόκρημνες 
ακτές, θα αποτελέσει τον δεύτερο 
σταθμό του 57ου Ράλλυ Αιγαίου. 
Σύμφωνα με τη μυθολογία, το 
όνομά του προέρχεται από τον γιο 
του βασιλιά της Κρήτης Μίνωα, τον 
Φολέγανδρο. Πρόκειται για ένα 
από τα πιο μικρά νησιά των Κυ-
κλάδων και ο επισκέπτης μπορεί 
να το περπατήσει όλο με τα πόδια 
μέσα από σοκάκια και μονοπάτια 
για κάθε γούστο. Πρόκειται για 
ένα πανέμορφο τοπίο που μπορεί 
να γοητεύσει ακόμα και μέσα από 
φωτογραφίες.

Πρωτεύουσα είναι η Χώρα που μπορεί να 
μην έχει παραλίες αλλά ο μεσαιωνικός της 
οικισμός και το, χτισμένο σε κάθετο βράχο 
που θυμίζει Καλντέρα, Κάστρο μπορούν να 
αποζημιώσουν τους λάτρεις της θάλασσας. 
Εκεί οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν 
ωραία κοκτέιλ ενώ η διασκέδαση είναι 
σε χαλαρούς παρεΐστικους ρυθμούς αλλά 
υπάρχουν και βραδιές με ζωντανή μουσική. 
Η Χώρα θεωρείται από τις πιο καλοδιατηρη-
μένες Χώρες του Αιγαίου. Η εκκλησία της 
Παναγιάς, χτισμένη πάνω σε ένα βράχο, θα 

αποζημιώσει όποιον ανεβεί το στριφογυριστό 
μονοπάτι με την πανέμορφη θέα.

Η πιο όμορφη παραλία θεωρείται η Αγκάλη. 
Διαθέτει ψηλή άμμο και είναι περιτριγυρισμέ-
νη με ταβέρνες και καφετέριες. Επίσης υπάρ-
χουν οι παραλίες της Βάρδιας, του Αμπελιού, 
της Λυγαριάς, το Κάτεργο, το Λιβαδάκι το 
Λατινάκι κ.α.

Βορειανατολικά του νησιού βρίσκετια η 
Χρυσοσπηλιά, ένα δυσπρόσιτο σπήλαιο με 
πρόσβαση μόνο από τη θάλασσα, με πλούσιο 
διάκοσμο από σταλακτίτες και σταλαγμίτες. 

Θεωρείται ότι κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα ο 
χώρος λειτουργούσε ως χώρος τελετών 
ενηλικίωσης εφήβων. 

Για τους φίλους του καλού φαγητού υπάρχουν 
τα ματσάτα, χειροποίητα τοπικά μακαρόνια, 
που σερβίρονται με κουνέλι ή κόκορα. Επί-
σης, υπάρχει η κάπαρη στιφάδο, το σουρωτό 
(κρεμώδες λευκό τυρί), η καλασούνα παρα-
δοσιακή πίτα), η ρεβυθάδα και πολλά γλυκά 
με θυμαρίσιο μέλι, παραγωγής Φολέγανδρου.

Φολέγανδρος



50 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020

Ώρα 19:00 Συγκέντρωση Κυβερνητών.

Ώρα 20:30 Υποδοχή πληρωμάτων.

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020

1η & 2η Ιστιοδρομία (Offshore):  
Φάληρο – Βαθμολογική πόρτα στο Ατσιγγανό-
καστρο Φοίνικα Σύρου – Αγ. Κήρυκος Ικαρία.

Εκκίνηση:  Από τον όρμο Φαλήρου,  
 ώρα 18:00.

Απόσταση:  150 ν.μ.

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

Περιήγηση στο εσωτερικό της Ικαρίας.

Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

Ώρα 21:00 Τοπική γιορτή και Απονομή  
 Επάθλων.

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020

3η & 4η Ιστιοδρομία (Offshore):  
Αγ. Κήρυκος Ικαρία – Βαθμολογική πόρτα 
στον Λιμένα Μεγάλου Κουφονησίου – Καρα-
βοστάσι Φολεγάνδρου.

Εκκίνηση:  Έξω από την περιοχή του  
 λιμένος Αγ. Κήρυκος,  
 ώρα 10:00.

Απόσταση:  104 ν.μ.

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Ώρα 21:00  Τοπική γιορτή και Απονομή  
 Επάθλων.

Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

5η Ιστιοδρομία (Offshore):  
Καραβοστάσι Φολεγάνδρου - Σούνιο

Εκκίνηση:  Έξω από την περιοχή του  
 λιμένος Καραβοστάσι  
 Φολεγάνδρου,  
 ώρα 10:00.

Απόσταση:  79 ν.μ.

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

Ώρα 21:00  Απονομή Επάθλων στη  
 Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου .

Πρόγραμμα 57ου Ράλλυ Αιγαίου 2020
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advertorial

Προσφορά της εταιρεία SKordilis 
για τα μέλη του ΠΟΙΑΘ

Λόγω των αλλαγών που έγι-
ναν πρόσφατα στον Κανονισμό 
Offshore Special Regulations 
και ειδικότερα στον ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό που επιβάλλεται να 
φέρουν τα σκάφη που επιθυμούν 
να μετέχουν σε κατηγορία αγώνων 
3 με την προσθήκη συσκευής AIS 
TRANSPONDER η εταιρία ΣΚΟΡ-
ΔΙΛΗΣ ΑΕ με παρουσία στον χώρο 
του yachting επί 54 συνεχή χρόνια 
αποκλειστικά στον τομέα του ηλε-
κτρονικού εξοπλισμού αποφάσισε, 
τιμώντας την μακρόχρονη συνερ-
γασία με τον ΠΟΙΑΘ, να προσφέρει 
τόσο στα μέλη του Ομίλου αλλά και 
στα συμμετέχοντα σκάφη στους 
αγώνες του κατηγορίας 3, ευνοϊκή 
οικονομική προσφορά για την αγο-
ρά, πλήρη εγκατάσταση και επίδει-
ξη λειτουργίας συσκευών AIS του 
μεγαλύτερου κατασκευαστή οίκου 
συσκευών AIS em-track Αγγλίας.

Για τη διευκόλυνση των Κυβερνητών/Ιδι-
οκτητών να κατανοήσουν εν συντομία το 
συγκεκριμένο σύστημα είναι παρατίθενται τα 
βασικά σημεία και οι υπάρχουσες διαφορές 
των μοντέλων ώστε να αποφασίσουν ποιος 
τύπος καλύπτει τις ανάγκες τους: 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ:

AIS 200 CLASS A SOLAS APROOVED

Με δυνατότητα εκπομπής και λήψης ση-
μάτων ΑΙS και με ισχύ εκπομπής 12 watt, 
Απευθύνεται κυρίως σε πλοία αλλά και 
σε θαλαμηγά σκάφη τα οποία εμπίπτουν 
σε ειδική κατηγορία. (απαιτητά πχ και για θα-
λαμηγά επαγγελματικά με πλόες σε ανοικτή 
θάλασσα).

AIS CLASS B

Με δυνατότητα εκπομπής και λήψης σημάτων 
AIS με ισχύ εκπομπής 2 ή 5 WATT απευθύ-
νονται σε σκάφη αναψυχής τα οποία δεν εμπί-
πτουν στις ειδικές κατηγορίες πλόων ή άλλης 
χρήσης πλοίων και καλύπτουν τις απαιτήσεις 
του κανονισμού O.S.R. για την κατηγορία 3.

Οι εκάστοτε προδιαγραφές εγκατάστασης 
διαφέρουν αρκετά στις δύο αυτές κατηγορίες, 
με αισθητά πιο εξεζητημένη λόγω προδιαγρα-
φών SOLAS στην κατηγορία Α.

AIS 200 CLASS A SOLAS APROOVED

Η συσκευασία περιλαμβάνει: έγχρωμη οθόνη 
5” με δυνατότητα χαρτών 
μέσω δισκέττας c-MAP, 
wi-fi ,NMEA 0183, 2000, 
στεγανότητα IPX6 & IPX7 
Βάση στήριξης, καλωδιώ-
σεις κεραία GPS, καλώδια 
σύνδεσης (em-track) 

ΤΙΜΗ 1179,00€*

 

AIS CLASS B Β 951 5 WATT 

με ενσωματωμένη κεραία GPS, χωρίς διαχω-
ριστή σήματος SPLITTER (νέο μοντέλο)  
TIMH 450,00€*

AIS CLASS B Β953 5 WATT  
με ενσωματωμένη κεραία GPS και SPLITTER  
TIMH 578,00€*

AIS CLASS B B100+ 2 WATT  
συνοδευόμενο από κεραία GPS και διαχωρι-
στή σήματος SPLITTER (παλαιό μοντέλο) 
TIMH 498,00€*

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για τη συσκευή 
CLASS B 

(για σκάφη ελλιμενισμένα από ΠΕΡΑΜΑ έως 
ΑΓ ΚΟΣΜΑ) 
ΤΙΜΗ +60,00€*

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CLASS A  
κατά περίπτωση με έκπτωση λόγω ΠΟΙΑΘ 
-20% **

* Οι τιμές είναι άνευ ΦΠΑ. 
** Υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με την επιθυμία του ιδιοκτήτη ως προς τα υλικά εγκατάστασης SOLAS η ΟΧΙ οπότε διαφοροποιείται και το κόστος εργασίας.
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LEO ή GEO;

τεχνικό

Για δεκαετίες, οι άνθρωποι διαφω-
νούσαν στο κατά πόσο οι δορυ-
φόροι χαμηλής τροχιάς (LEO) 
ή οι γεωσύγχρονοι δορυφόροι 
(GEO) είναι πιο αποτελεσματικοί 
στις τηλεπικοινωνίες. Το κόστος, 
η κάλυψη, η συντήρηση και μια 
ποικιλία άλλων θεμάτων λαμβά-
νονται υπόψιν καθώς η τεχνολογία 
συνεχίζει να εξελίσσεται. 

Ας ξεκινήσουμε με τους γεωσύγχρονους 
ή γεωστατικούς δορυφόρους. Αυτοί οι 
δορυφόροι ονομάζονται γεωστατικοί, επειδή 
εμφανίζονται σταθεροί καθώς κινούνται 
με την ίδια γωνιακή ταχύτητα όπως η Γη και 
τροχιά παράλληλη με την περιστροφή της 
Γης, παρέχοντας κάλυψη σε μια συγκεκριμένη 
περιοχή πάντα. Από το έδαφος, οι δορυφόροι 
GEO φαίνεται να είναι σταθεροί. Βρίσκονται 
σε περίπου 36.000 χιλιόμετρα πάνω από 
την επιφάνεια της Γης. Αυτός ο τύπος τροχιάς 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1964 
από το Syncom III της NASA, ένα πειραματικό 
δορυφόρο για επικοινωνίες. Δυστυχώς, λόγω 
της καμπυλότητας της Γης, ένας γεωστατικός 
δορυφόρος δεν μπορεί να παρέχει εξυπη-
ρέτηση πάνω ή κάτω από περίπου τις 75° 
γεωγραφικού πλάτους.

Από την άλλη πλευρά, οι δορυφόροι LEO 
περιστρέφονται σε υψόμετρο από 160 έως 
2.000 χιλιόμετρα. Ένα δίκτυο δορυφόρων 
LEO μπορεί να παρέχει συνεχή, παγκόσμια 
κάλυψη καθώς ο δορυφόρος μετακινείται 
συνεχώς, όχι απαραίτητα παράλληλα με την 
περιστροφή της Γης. Σε αντίθεση με τους 
δορυφόρους GEO, οι δορυφόροι LEO έχουν 
μεγαλύτερη περιφερική ταχύτητα, δηλαδή 
φυγόκεντρο δύναμη, για να αντισταθμίσουν 
τη μεγαλύτερη έλξη της Γης λόγω της εγγύ-
τητάς τους. Για παράδειγμα, ένας δορυφόρος 
Iridium έχει περιφερική ταχύτητα πάνω από 
27.000 χιλιόμετρα την ώρα (ολοκληρώνει 
μια τροχιά κάθε 100 λεπτά), ενώ ένας δορυ-
φόρος GEO συνήθως έχει περίπου 11,000 
χιλιόμετρα την ώρα.

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές για δορυφό-
ρους GEO, όπως για μετεωρολογία, ραδιόφω-
νο και τηλεόραση. Επειδή οι δορυφόροι GEO 
βρίσκονται σε τροχιά σε μεγάλο υψόμετρο, 
υπάρχει μεγαλύτερη καθυστέρηση στη 
μετάδοση (lag ή latency) καθώς τα σήματα 
ταξιδεύουν μεγάλη απόσταση προς και από 

τους δορυφόρους, ενώ οι κλήσεις περνούν 
υποχρεωτικά και από το επίγειο δίκτυο. Για 
τον λόγο αυτό, πολλές κρίσιμες επικοινωνίες 
γίνονται μέσω δορυφορικών δικτύων LEO, οι 
οποίες επιτρέπουν πολύ ταχύτερη σύνδεση.

Παρόλο που ο πρώτος δορυφόρος LEO 
εκτοξεύτηκε τη δεκαετία του 1950, η σκέψη 
για χρησιμοποίησή τους ξεκίνησε τη δεκαετία 
του 1980. Τότε ήταν που εμφανίστηκε αρχικά 
η ιδέα για ένα δίκτυο δορυφόρων LEO. Μια 
μικρή ομάδα μηχανικών της Motorola άρχισε 
να ερευνά και να σχεδιάζει ένα δορυφορικό 
σύστημα LEO που επέτρεπε στους δορυφό-
ρους να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω 
διασυνδέσεων, καθιστώντας δυνατές τις 
επικοινωνίες με μικρή καθυστέρηση, σε όλο 
τον πλανήτη. Αυτό το δίκτυο θα γινόταν τελικά 
το Iridium. Αυτή η αρχιτεκτονική παρέχει 
επιπλέον το πλεονέκτημα ότι οι επικοινωνίες 
μπορούν να μεταφερθούν στο επίγειο δίκτυο 
κοντά στον προορισμό τους.

Σήμερα, πολλές εφαρμογές τηλεπικοινω-
νίας, πλοήγησης, διαστημικών αποστολών 
και παρατήρησης εξυπηρετούνται από 
δορυφόρους χαμηλής τροχιάς. Μεταξύ αυ-
τών είναι και ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, 
ο οποίος περιφέρεται σε υψόμετρο περίπου 
350 χιλιομέτρων και το δίκτυο Iridium, το 
οποίο περιλαμβάνει έναν αστερισμό 66 ενερ-
γών δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά 
στα 780 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη.

Τα δορυφορικά δίκτυα χαμηλής τροχιάς, όπως 
το Iridium, είναι συστήματα που λειτουργούν 
στην L-band, η οποία βρίσκεται στο κάτω μέ-
ρος του ραδιοφάσματος, γύρω από τις συχνό-
τητες των κινητών τηλεφώνων. Εν τω μεταξύ, 
συστήματα υψηλότερης συχνότητας όπως C, 
Ku και Ka χρησιμοποιούνται για δίκτυα δορυ-
φορικής τηλεόρασης και VSAT. Η L-band είναι 
γνωστή για την ικανότητά της να στέλνει και 
να λαμβάνει εκπομπές ακόμη και σε αντίξοες 
καιρικές συνθήκες, επειδή οι χαμηλότερες 
συχνότητες είναι λιγότερο ευαίσθητες στις 
παρεμβολές από τις ατμοσφαιρικές και τις 
καιρικές συνθήκες από ότι οι αντίστοιχες Ku, 
Ka και C.

Η σημαντικότερη εξέλιξη στον χώρο των δο-
ρυφορικών τηλεπικοινωνιών είναι πως πλέον 
τα τερματικά γίνονται φορητά, με μικρότερο 
βάρος και κόστος, ενώ τα πρωτόκολλα επικοι-
νωνιών ενοποιούνται για όλες τις υπηρεσίες 
και είναι συμβατά με αυτά που χρησιμοποιού-
με στα επίγεια δίκτυα. Αυτό έχει σαν αποτέ-
λεσμα περισσότερες, καλύτερες και φθηνό-
τερες υπηρεσίες προς τους ναυτιλλομένους. 
Δεν αποκλείεται στο μέλλον να υπάρξουν 
και άλλοι πάροχοι δορυφορικών τηλεπικοι-
νωνιών που να γίνουν αποδεκτοί από τον 
International Mobile Satellite Organization 
(IMSO) ως εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
GMDSS. 

Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας 

ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

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

+ GPS
MODEL MT603

Plb/ Personal

125mm

65mm 25mm

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ AIS 

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

• Αυτόματη & χειροκίνητη ενεργοποίηση. 

• Άμεση αποστολή σήματος και λήψη 

   στην Οθόνη AIS ή Πλόττερ του σκάφους.

• Λήψη σήματος και από παραπλέοντα.

• Μεγιστοποίηση και αμεσότητα ΔΙΑΣΩΣΗΣ.

• Ελαφρύ και ευκολοφόρετο.

• Καθαρό και δυνατό σήμα. 

• Ενσωματωμένο GPS.     

 

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

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

Commited to Excellence

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

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

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ
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ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

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

+ GPS
MODEL MT603

Plb/ Personal

125mm

65mm 25mm

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ AIS 

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

• Αυτόματη & χειροκίνητη ενεργοποίηση. 

• Άμεση αποστολή σήματος και λήψη 

   στην Οθόνη AIS ή Πλόττερ του σκάφους.

• Λήψη σήματος και από παραπλέοντα.

• Μεγιστοποίηση και αμεσότητα ΔΙΑΣΩΣΗΣ.

• Ελαφρύ και ευκολοφόρετο.

• Καθαρό και δυνατό σήμα. 

• Ενσωματωμένο GPS.     

 

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

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

Commited to Excellence

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

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

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΣΩ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ
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Athens Match Challenge 
στον ΠΟΙΑΘ
Οι αγώνες match race, οι ιστιοπλο-
ϊκές μονομαχίες, έχουν κερδίσει τα 
τελευταία χρόνια και το ελληνικό 
κοινό, αφού προσφέρουν έντονη 
δράση και πλούσιο θέαμα!

Το match race, έχει τους δικούς του 
κανόνες, οι οποίοι διαφέρουν από τους 
κανονισμούς των υπολοίπων αγώνων 
τριγώνου, δημιουργώντας άμεσο και επι-
θετικό ανταγωνισμό στον οποίο ακόμα και 
οι συγκρούσεις είναι κάτι συνηθισμένο. 
Μία μεγάλη επίσης διαφορά από τους άλλους 
αγώνες είναι πως το match race, έχει κριτές 
μέσα στο νερό, που βγάζουν άμεση και επίση-
μη απόφαση τη στιγμή του κάθε συμβάντος.

Οι ιστιοδρομίες match race, είναι εξαιρετικά 
συναρπαστικές και το θέαμα, σε σύγκριση 
με άλλες ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις, πολύ 
εντυπωσιακό. Πριν από την εκκίνηση, οι 
ομάδες αγωνίζονται για να αποκτήσουν τον 
έλεγχο, κυκλώνοντας η μία την άλλη και προ-
σπαθώντας να κερδίσουν είτε φάουλ, είτε μία 
πλεονεκτικότερη θέση. Ακολουθεί μία σχετικά 
σύντομη κούρσα δύο γύρων όρτσα - πρύμα 
κατά την οποία οι δύο αντίπαλοι μονομαχούν 
σκληρά μέχρι τη γραμμή του τερματισμού.

Οι ιστιοδρομίες διαρκούν 15 ως 20 λεπτά 
και είναι συχνά δύσκολη η ανάδειξη του 
νικητή μέχρι και το τέλος της κούρσας.

Ο αγωνιστικός στίβος βρίσκεται πολύ κοντά 
στην ακτή και αποτελείται από μια αφετηρία, 
μεταξύ των δύο σημαντήρων, που τοποθε-
τούνται σε ορθή γωνία προς την κατεύθυνση 
του ανέμου. Οι ομάδες καβατζάρουν τις σημα-
δούρες 2 - 3 φορές, πριν ο νικητής περάσει 
τη γραμμή του τερματισμού, που είναι η ίδια 
με τη γραμμή εκκίνησης.

Το πιο δημοφιλές σκάφος που χρησιμοποι-
είται στην Ελλάδα για αγώνες match race 
είναι το Beneteau Platu 25. Το συγκεκρι-
μένο σκάφος σχεδιάστηκε από τη Farr Yacht 
Design με επικεφαλής τον Bruce Farr και για 
πρώτη φορά κατασκευάστηκε από τη McDell 
Marine στη Νέα Ζηλανδία στις αρχές της 
δεκαετίας του 90. Τον Νοέμβριο του 2006 
έγινε κατηγορία αναγνωρισμένη από τη Διε-
θνή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Αυτό έδωσε το 
δικαίωμα στην κλάση να μπορεί να πραγματο-

ποιήσει παγκόσμια πρωταθλήματα.

Πλέον το σκάφος κατασκευάζεται σε δύο 
ναυπηγεία, από την Beneteau στη Γαλλία και 
την Extreme Sailing Products κοντά στην 
Σιγκαπούρη.

Ο δεύτερος προκριματικός αγώνας του 
Hellenic Match Racing Tour – Athens 
Match Challenge, διοργανώθηκε από τον 
Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής 
Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ), το Σάββατο 29 Φε-
βρουαρίου και την Κυριακή 1 Μαρτίου.

Έχοντας αφήσει πίσω τον πρώτο προκριματι-
κό αγώνα του Βόλου, ο οποίος πραγματοποι-
ήθηκε με απόλυτη επιτυχία, αναδεικνύοντας 
νικήτρια την ομάδα του Γεώργιου Καρα-
δήμα, η αγωνία κορυφώθηκε για τα αποτελέ-
σματα του ΠΟΙΑΘ Athens Match Challenge, 
αλλά και την ομάδα που θα εξασφαλίσει το 
εισιτήριο για την Κρήτη και τον ημιτελικό. Η 
λίστα συμμετεχόντων για τον σπουδαίο αυτό 
αγώνα, περιείχε πολλά κορυφαία ονόματα 
της ελληνικής ιστιοπλοΐας, όπως τον Στέλιο 
Σωτηρίου, που επέστρεψε στη δράση μετά 
από πέντε χρόνια απουσίας. Επιπρόσθετα, ο 
μεγάλος νικητής του περσινού Hellenic Match 
Racing Tour, Θοδωρής Τσουλφάς, συμμε-
τείχε στον αγώνα, ενώ ο Γιώργος Παναγιω-

τίδης που έχει ήδη προκριθεί στον τελικό, 
αγωνίστηκε ώστε να προετοιμαστεί όσο το 
δυνατόν καλύτερα για τον μεγάλο αγώνα. Δύο 
σπουδαίοι κριτές πήραν φέτος την απόφαση 
να αλλάξουν ρόλο και να συμμετάσχουν στον 
προκριματικό. Ο λόγος γίνεται τόσο για τον 
διεθνή κριτή από την Πάτρα, Μάριο Ζησιμά-
το, όσο και για τον Σταύρο Κουρή.

Τέλος, ο Κρητικός Μάνος Αγγελάκης και 
η ομάδα του έκανε την προσπάθειά του να 
πάρει την πρόκριση για τον ημιτελικό της Ση-
τείας, έχοντας να ανταγωνιστεί μεταξύ άλλων 
και τον Yurek Stremniefski.

Η πρώτη μέρα του δεύτερου προκριματι-
κού αγώνα του Hellenic Match Racing Tour 
- Athens Match Challenge στον ΠΟΙΑΘ, το 
Σάββατο 29 Φεβρουαρίου ξημέρωσε με βό-
ρειους ισχυρούς ανέμους που ξεπερνούσαν 
τους 30 κόμβους. Η Επιτροπή Αγώνος ήταν 
στη θέση της από νωρίς, παρακολουθώντας 
τον καιρό και έχοντας επαφή με τις ομάδες. 
Λίγο μετά την προγραμματισμένη ώρα εκκίνη-
σης, περίπου στις 12 το μεσημέρι, η ένταση 
του ανέμου έπεσε στους 16 κόμβους με τις 
ριπές όμως να ξεπερνούν τους 20. Ο στίβος 
στήθηκε και οι ομάδες βγήκαν από το λιμάνι. 
Όσο η ώρα περνούσε η ένταση του ανέμου 
έπεφτε σε ανεκτά επίπεδα, ενώ οι ριπές και οι 

Κείμενο: Μάνος Ν. Ρούδας 
Φωτογραφίες: Πάνος Δημητρακόπουλος

αγώνες τριγώνου
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αλλαγές διεύθυνσης μειώνονταν αισθητά.

Έτσι ξεκίνησαν οι προκριματικές ιστιοδρο-
μίες του Round Robin. Τα ματς ξεκινούσαν 
το ένα μετά το άλλο, χωρίς καθυστερήσεις, 
με τον στίβο να διορθώνεται άμεσα από τα 
κλιμάκια της Επιτροπής Αγώνος, ώστε να μην 
αδικηθεί κανείς. Παρά τα μικροπροβλήματα 
που αντιμετωπίστηκαν αμέσως, οι συνεχείς 
μονομαχίες πρόσφεραν συναρπαστικό θέαμα 
σε όσους παρακολουθούσαν. 

Έπειτα από 14 flights και σκληρές μάχες, η 
πρώτη μέρα του δεύτερου προκριματικού 
αγώνα του Athens Match Challenge ήρθε στο 
τέλος της. Πρώτος, βάσει ποσόστωσης, ήταν 
ο Στέλιος Σωτηρίου, κάνοντας δυνατό come 
back μετά από αρκετά χρόνια. Ο Σωτηρίου και η 
ομάδα του σκόραρε 100%, με 4 νίκες σε ισά-
ριθμες μονομαχίες. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε 
ο Θοδωρής Τσουλφάς, ομοίως με 100% επι-
τυχίες, αλλά με 3 νίκες σε 3 μονομαχίες, ενώ 
στην τρίτη θέση ισοβαθμούσαν τρεις ομάδες. 
Με τις ιστιοδρομίες να ολοκληρώνονται αργά το 
απόγευμα, απέμεναν λίγες ακόμα του προκρι-
ματικού γύρου να γίνουν την Κυριακή.

Η δεύτερη ημέρα του ΠΟΙΑΘ Athens Match 
Challenge ξεκίνησε με εντελώς διαφορετικές 
συνθήκες. Ενώ την πρώτη ημέρα την εκκίνηση 
καθυστέρησε ο ισχυρός άνεμος, τη δεύτερη 
ημέρα υπήρξε αναβολή λόγω…απουσίας του. 
Ο ασθενής άνεμος των 2 – 3 κόμβων που 
επικρατούσε το πρωί έδειχνε μία τάση νότιων 
και νοτιοδυτικών διευθύνσεων. Η Επιτροπή 
Αγώνος και πάλι ήταν στη θέση της, παρακο-
λουθώντας την εξέλιξη του καιρού, μέχρι που 
κάποια στιγμή, γύρω στις 12 το μεσημέρι, η 
ένταση ανέβηκε στους 6 με 7 κόμβους.

Ο στίβος στήθηκε και πάλι έγκαιρα και σωστά 
και τα σκάφη ξεκίνησαν να αγωνίζονται, προ-

κειμένου να ολοκληρώσουν την προκριματική 
φάση του Round Robin.

Με την ολοκλήρωση όλων των προκριματικών 
ιστιοδρομιών, ξεκίνησαν τα ματς του τελικού. 
Οι ομάδες των Στέλιου Σωτηρίου και Θο-
δωρή Τσουλφά που έφτασαν αήττητες στον 
τελικό, είχαν να κατακτήσουν δύο νίκες για να 
ανέβουν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Στο πρώτο ματς και ενώ όλοι παρακολου-
θούσαν με μεγάλη αγωνία τις αριστοτεχνι-
κές κινήσεις των δύο ομάδων, ο Θοδωρής 
Τσουλφάς ξεκίνησε πρόωρος στο pre start 
με αποτέλεσμα να χρεωθεί με ποινή. Ωστόσο 
πήρε λίγο καλύτερη εκκίνηση αλλά η ομάδα 
του Στέλιου Σωτηρίου δεν άφησε κανένα 
περιθώριο στον αντίπαλο. Λίγα μέτρα πριν τον 
τερματισμό, ο Τσουλφάς εκτέλεσε την ποινή 
του, μία στροφή 260 μοιρών, όμως το σκάφος 
του Σωτηρίου πέρασε μπροστά και τερμάτισε 

κυριολεκτικά πρώτος με απειροελάχιστη δια-
φορά. Το δεύτερο ματς ξεκίνησε με μεγαλύτε-
ρη ένταση. Οι κινήσεις των δύο ομάδων ήταν 
υποδειγματικές, αριστοτεχνικοί χειρισμοί, 
εφαρμογή των κανονισμών, απίστευτες τακτι-
κές και θεαματικές ταχύτητες. Αυτή τη φορά 
η ομάδα του Σωτηρίου απέκτησε το προβά-
δισμα το οποίο διατήρησε μέχρι το τέλος και 
της δεύτερης ιστιοδρομίας, με μικρή πάλι 
διαφορά από την ομάδα του Τσουλφά. Έτσι, με 
σκορ 2 – 0, ο Στέλιος Σωτηρίου κέρδισε τον 
τελικό. Μετά την πολλά υποσχόμενη εμφανισή 
του χθες, ο Σωτηρίου βρέθηκε στην κορυφή 
για άλλη μια φορά, εξασφαλίζοντας τη θέση 
του για τους προκριματικούς της Σητείας. 
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Τσουλφάς 
που αυτή τη φορά δεν έχει αντίπαλο τον γιό 
του αλλά σύμμαχο! 

Στον μικρό τελικό, η ομάδα του Ζησιμάτου 
αντιμετώπισε τον Παναγιωτίδη. Στο πρώτο 
ματς κέρδισε ο Ζησιμάτος, ενώ στο δεύ-
τερο ισοφάρισε ο Παναγιωτίδης. Έτσι, όλα 
κρίθηκαν στο τρίτο ματς, με τελική επικράτη-
ση της ομάδας του Ζησιμάτου. Η ομάδα του 
Ζησιμάτου βρέθηκε στην τρίτη θέση, ενώ 
ο Παναγιωτίδης στην τέταρτη.

Την ίδια μέρα το απόγευμα ακολούθησε η 
απονομή των επάθλων στο κτίριο του ΠΟΙΑΘ 
στο Μικρολίμανο, με φαγητό, ποτό και μουσι-
κή για όλους τους συμμετέχοντες. 
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Κείμενο: ΝΟΠΦ 
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης

Με εννέα συνολικά ιστιοδρομίες 
σε τρεις μέρες, 250 συμμετοχές 
από 7 χώρες και παρουσία υψη-
λόβαθμών εκπροσώπων της αθλη-
τικής και της πολιτειακής ηγεσίας 
στην τελετή απονομής, έπεσε την 
Κυριακή 16 Φεβρουαρίου η αυλαία 
στο "6o Κύπελλο Optimist-Τρό-
παιο Νίκου Σαρικαβάζη" που δι-
οργάνωσε με απόλυτη αγωνιστική 
και οργανωτική επιτυχία ο Ναυτι-
κός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου. 

Οι νεαροί ιστιοπλόοι χάρηκαν για τρεις μέρες 
ιστιοπλοΐα υπό ιδανικές καιρικές συνθήκες 
και την Κυριακή οι πρώτοι των πρώτων, ανά 
κατηγορία, ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. 

Τιμή στη Σοφία Μπεκατώρου

Κατά τη διάρκεια της απονομής τιμήθηκε από 
τον Ναυτικό Όμιλο Παλαιού Φαλήρου για την 
προσφορά και το ήθος της στον ελληνι-
κό αθλητισμό και την ιστιοπλοΐα η κάτοχος 
χρυσού και χάλκινου ολυμπιακού μεταλλίου, 
Σοφία Μπεκατώρου. Τη βράβευση πραγμα-

τοποίησε ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού 
κ. Γιώργος Μαυρωτάς. 

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που βρίσκομαι 
ανάμεσα σε φίλους και προπονητές με 
αρκετούς από τους οποίους ξεκινήσαμε 
μαζί ιστιοπλοΐα. Ευχαριστώ τον Ναυτικό 
Όμιλο Παλαιού Φαλήρου για την τιμή που 
μου κάνει να με βραβεύει ανάμεσα σε τόσα 
πολλά μικρά παιδιά. Είναι ένας Όμιλος που 
παραδοσιακά βγάζει ιστιοπλόους και στηρί-
ζει το άθλημα. Το μοναδικό μήνυμα που θα 
ήθελα να στείλω στα παιδιά που ξεκινούν 
τώρα ιστιοπλοΐα είναι να κυνηγήσουν το 
όνειρό τους μέχρι τέλους», τόνισε στην 
ομιλία της στους παρευρισκομένους η Σοφία 
Μπεκατώρου. 

Οι νικητές της διοργάνωσης

Αναλυτικά οι τρεις πρώτοι σε κάθε κατηγορία 
στο "6o Κύπελλο Optimist-Τρόπαιο Νίκου 
Σαρικαβάζη" είναι οι εξής:

Κορίτσια U16

1. Κλεοπάτρα Αναστασίου (Ναυτικός  
 Όμιλος Παλαιού Φαλήρου)

2. Χριστίνα-Μαρία Μένη (ΝΑΟ Παλαιάς  
 Φώκαιας «Πυθέας»)

3. Αμαλία Παπανικήτα (Ναυτικός Όμιλος  
 Ελλάδας)

ΑΓΟΡΙΑ U16

1. Δημήτρης Μπήτρος (Ναυτικός Όμιλος  
 Αίγινας)

2. Αλέξανδρος Πιπεράκης (Ναυτικός  
 Όμιλος Λαγονησίου)

3. Στέφανος Τσάκος (Ναυτικός Όμιλος  
 Παλαιού Φαλήρου)

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ U12

1. Αθηνά Σουλιώτη (Ναυτικός Όμιλος  
 Παλαιού Φαλήρου)

2. Ελένη Αλχανάτη (Ναυτικός Όμιλος  
 Παλαιού Φαλήρου)

3. Δέσποινα Θεοδωρακοπούλου (Όμιλος  
 Φίλων Θαλάσσης) 

ΠΑΙΔΕΣ U12

1. Fikret Tacar (Teos Yacht & Sailing Club)

2. Nikolay Bartolo (Birzebbuga Sailing Club)

3. Γιώργος Καλλιβρούσης (Ναυτικός  
 Όμιλος Άνδρου)

ΕΠΑΘΛΟ - OVERALL N. ΣΑΡΙΚΑΒΑΖΗΣ 
TROPHY 2020

Fikret Tacar (Teos Yacht & Sailing Club)

Άψογη διοργάνωση και τιμή στη Σοφία Μπεκατώρου

αγώνες τριγώνου

"6ο Κύπελλο Optimist-
Τρόπαιο Νίκου Σαρικαβάζη"
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ΕΠΑΘΛΟ - ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΣ TROPHY 
2020

Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΠΦ

Κλεοπάτρα Αναστασίου

Τις απονομές στους νικητές πραγματο-
ποίησαν ο πρόεδρος Επιτροπής Αγώνων, 
Olympian και πρόεδρος του Συνδέσμου 
Προπονητών Ελλάδας Κώστας Μάνθος, ο 
πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλο-
νίκης και πρόεδρος της Επιτροπής Ανοικτής 
Θάλασσας Άκης Τσαλίκης, ο δήμαρχος 
Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπου-
λος, η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων 

Ολυμπιονικών Εύη Μωραϊτίδου, ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας 
Αντώνης Δημητρακόπουλος, ο βουλευτής 
Νέας Δημοκρατίας Διονύσης Χατζηδάκης, 
ο πρόεδρος του ΝΟΠΦ Τάσος Βατίστας και 
ο αντιπρόεδρος του Ομίλου και πρόεδρος 
Επιτροπής Αγώνων Τάκης Σαρικαβάζης. 
Κατά τη διάρκεια της απονομής απεύθυνε 
χαιρετισμό, εκ μέρους του υφυπουργού 
Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη ο οποίος 
απέστειλε επιστολή, ο άμεσος συνεργάτης 
του, Πάρης Κοντέσης. Χορηγοί της διορ-
γάνωσης ήταν οι εταιρείες: "Οικονόμου 
Organizing & promotion", "S&M Sailing And 
More.com", "VMG Factory". Επίσης τα παγωτά 
Buffalo γλύκαναν το τριήμερο τους 250 ιστι-

οπλόους. Το «6o Κύπελλο Optimist-Τρόπαιο 
Νίκου Σαρικαβάζη» στήριξαν το Υπουργείο 
Αθλητισμού, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 
η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ο Σύλλογος 
Ελλήνων Ολυμπιονικών, η Ελληνική Ιστιο-
πλοϊκή Ομοσπονδία και ο Δήμος Παλαιού 
Φαλήρου. Κατά τη διάρκεια των αγώνων οι 
λιλιπούτειοι ιστιοπλόοι είχαν την ευκαιρία να 
συνομιλήσουν και με τη χάλκινη ολυμπιονίκη 
Σοφία Παπαδοπούλου. 



58 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Καλές εμφανίσεις στο Μαϊάμι για τους 
πρωταθλητές μας
Το Μαϊάμι, παραδοσιακά, αποτελεί αγαπημένο αγωνιστι-
κό προορισμό για τους Έλληνες ιστιοπλόους. 

Πολλές φορές έχουν επιστρέψει με μετάλλια ενώ πάντα απολαμβάνουν 
τις εκεί ιστιοδρομίες. Αυτή τη φορά το ταξίδι δεν ξεκίνησε με τους καλύ-
τερους οιωνούς για τα ανδρικά πληρώματα των 470 (Τάκης Μάντης 
– Πάυλος Καγιαλής, Βασίλης Παπουτσόγλου – Ιωάννης Ορφανός) 
καθώς άργησαν να φτάσουν τα σκάφη τους και, έτσι, δεν πήραν μέρος 
στο Ανοικτό Πρωτάθλημα της Β. Αμερικής που αποτελεί προπομπό του 
παγκοσμίου κυπέλλου.

Αντίθετα, το γυναικείο πλήρωμα των 470 ξεκίνησε με το… δεξί και 
με μετάλλιο τη χρονιά. Οι Μαρία Μπόζη – Ραφαηλίνα Κλωναρίδου, 
ύστερα από έναν ωραίο αγώνα, κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο. Στον 
αγώνα πήραν μέρος 12 σκάφη και διεξήχθησαν εννέα ιστιοδρομίες. 
Οι πρωταθλήτριες πλασαρίστηκαν 1, 1, 2, 3, 5, 3, 8, 7 και 11 (πρόωρη 
εκκίνηση) και συγκέντρωσαν 30 βαθμούς. Η πρώτη θέση του βάθρου είχε 
ελληνικό χρώμα καθώς εκεί ανέβηκαν η Αφροδίτη Ζέγκερς και η Λόμπκε 

Μπέρχουτ, οι οποίες προπονούνται με τον Κώστα Τριγκώνη, με 23 β.π. 
και στην 3η οι Γαλλίδες Κ. Λεκοαντρώ – Α. Ρετορνάζ με 30 βαθμούς.

Η συνέχεια περιελάμβανε τον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο 
οποίος ήταν ο πρώτος της χρονιάς αλλά ο δεύτερος της σειράς. Και εκεί οι 
πρωταθλήτριες των 470 βρέθηκαν ανάμεσα στις καλύτερες. Έτρεξαν 16 
σκάφη και ύστερα από οκτώ κούρσες πλασαρίστηκαν στην 5η θέση με 41 
βαθμούς. 

Καλές όμως ήταν οι εμφανίσεις και των υπολοίπων εκπροσώπων μας. 
Στα 470 ανδρών διεξήχθησαν, επίσης, οκτώ ιστιοδρομίες και οι Πανα-
γιώτης Μάντης – Παύλος Καγιαλής ήρθαν 6οι με 53 βαθμούς ανάμεσα 
σε 30 σκαφών. Οι Βασίλειος Παπουτσόγλου – Ιωάννης Ορφανός 
τερμάτισαν στην 21η θέση με 97 βαθμούς. 

Κείμενα: Σπυριδούλα Σπανέα
Φωτογραφίες: αρχείο

αγώνες τριγώνου
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Ποδαρικό με το... δεξί για Καραχάλιου

Καλή εμφάνιση για τον Κοκκαλάνη 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX

Με δυναμικές εμφανίσεις που δεί-
χνουν το υψηλό της επίπεδο άρχισε 
η χρονιά για τη Βασιλεία Καραχά-
λιου. Η πρωταθλήτρια των Laser 
Radial σε όσες διοργανώσεις έχει 
πάρει εφέτος μέρος πλασαρίστηκε 
ανάμεσα στις κορυφαίες. Μία γρίπη 
δεν της επέτρεψε να διεκδικήσει ένα 
μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα της Αυστραλίας αλλά, και 
πάλι, δε βρέθηκε μακριά από το 
Medal Race.

Για τη νεαρή αθλήτρια το 2020 άρχισε αγωνιστι-
κά με το Πρωτάθλημα της Αυστραλίας. Επέλε-
ξε να πάρει μέρος σε αυτόν τον αγώνα με στόχο 
να προετοιμαστεί καλύτερα για το Παγκόσμιο 
της Μελβούρνης. Πήραν μέρος 126 σκάφη 
και πλασαρίστηκε στην 8η θέση. Διεξήχθησαν 
11 ιστιοδρομίες και μέχρι την 9η ήταν στην 3η 
θέση. Ανάμεσα στις αγωνιζόμενες ήταν κάποιες 
από τις βασικές της αντιπάλους στη διοργάνω-
ση του Τόκιο.

Επόμενη διοργάνωση για την ιστιοπλόο μας 

ήταν το Παγκόσμιο 
Κύπελλο στο Μαϊάμι. Κι 
εκεί έδειξε ότι δε συγκα-
ταλέγεται τυχαία ανάμε-
σα στις καλύτερες στον 
κόσμο. Διεξήχθησαν 
οκτώ κούρσες και στις 
μισές από αυτές έκοβε 
πρώτη το… νήμα του τερ-
ματισμού. Τελικά, ύστερα 
από σκληρή μάχη με την 
Ερίκα Ρέινεκ τερμάτισε 
δεύτερη με 30 β.π., ενώ 
η Αμερικανίδα ανέβηκε 
στην πρώτη θέση του 
βάθρου με 24 β.π. Στον 
ίδιο αγώνα πήρε μέρος 
και η Αθανασία Φακίδη, η οποία επίσης ήταν 
πολύ καλή. Ήρθε 5η με 40 β.π.

Από την Αμερική η Βασιλεία Καραχάλιου μετέβη 
στη Μελβούρνη της Αυστραλίας για να πάρει 
μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μία ίωση 
όμως δεν την άφησε να κάνει την εμφάνιση που 
ονειρευόταν. Η 9η κούρσα, στην οποία ήρθε 
49η, ήταν αυτή που της στοίχισε και δεν βρέ-
θηκε στην ιστιοδρομία των μεταλλίων. Τελικά, 
τερμάτισε 11η με 81 βαθμούς. 

«Ήταν πολύ δύσκολο πρωτάθλημα από 

άποψη καιρού και ανταγωνισμού. Κατά τη 
διάρκεια των αγώνων ήμουν με γρίπη και, 
έτσι, δεν εξελίχθηκε όπως επιθυμούσα. Πα-
ρόλα αυτά το 11η στα 105 σκάφη είναι ένα 
αξιοπρεπές αποτέλεσμα, το οποίο όπως αδι-
κεί την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλα 
όπως και την προετοιμασία που είχα κάνει», 
δήλωσε στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο" η κορυφαία 
Ελληνίδα αθλήτρια της κατηγορίας.

Η Αθανασία Φακίδη αγωνίστηκε στον αργυρό 
στολίσκο των 52 σκαφών και με 154 βαθμούς 
βρέθηκε στην 8η θέση (61 στο σύνολο).

Στις λεπτομέρειες δεν κατάφερε να μπει ανάμεσα στην πρώτη 
δεκάδα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος RSX ο Βύρωνας 
Κοκκαλάνης. Στη διοργάνωση που διεξήχθη στο Σορέντο της 
Αυστραλίας, ο πρωταθλητής μας πλασαρίστηκε στην 11η θέση 
με 92 β.π. Διεξήχθησαν 12 κούρσες και στον 'χρυσό' στόλο 
συμμετείχαν 35 σκάφη. Στις γυναίκες, η Αγγελική Σκαρλάτου 
κατέλαβε την 27η θέση με 248 βαθμούς και η Ιωάννα Σίρτη 
την 44η με 434 βαθμούς. Πήραν μέρος 46 RSX.

Στην Αυστραλία πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες διορ-
γανώσεις των Nacra 17 και Λέιζερ Στάνταρντ όπου συμμετεί-
χαν, επίσης, ιστιοπλόοι μας. Στα Nacra 17 πραγματοποιήθηκαν 
11 ιστιοδρομίες και οι Ιορδάνης Πασχαλίδης – Μυρτώ Παπα-
δοπούλου τερμάτισαν 33οι σε 34 σκάφη με 343 βαθμούς. Στα 
Λέιζερ και ύστερα από 12 κούρσες ο Αναστάσιος Παναγιω-
τίδης κατέλαβε την 39η θέση στον αργυρό στολίσκο των 41 

σκαφών. Συνολικά αγωνίστηκαν 124 σκάφη και χωρίστηκαν σε 
τρεις στόλους.

Με πολλές συμμετοχές και ενθουσιασμό διεξήχθη ο 
αγώνας της Ά  φάσης του Περιφερειακού Πρωτα-
θλήματος Αθηνών για την κατηγορία Όπτιμιστ. Οι αγώ-
νες διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο. Κατοίκων 
Βουλιαγμένης και πήραν μέρος 270 αγόρια και κορίτσια 
από 26 ομίλους. Στα αγόρια, και ύστερα από τέσσερις 
κούρσες, κέρδισε ο Μ. Σταθάς του Α.Ν.Ο.Γ και ακολού-
θησαν ο Δ. Μπήτρος του Ν.Ο Αίγινας και ο Α. Γκίκας 
του Ν.Ο. Καλαμακίου. Τέσσερις ιστιοδρομίες πραγμα-
τοποιήθηκαν και στα κορίτσια. Την πρωτιά κατέκτησε η 
Ε. Καραγεώργου του Α.Ν.Ο.Γ. Δεύτερη τερμάτισε η Κ. 
Αναστασίου του Ν.Ο.Π.Φ. και τρίτη η Ε. Α. Γουίντερς 
του Ν.Ο Καλαμακίου.
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κωπηλασία

ΛΑΜΨΗ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ  
ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ 

Σε ένα σχεδόν κατάμεστο αμφιθέ-
ατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής 
Επιτροπής πραγματοποιήθηκαν το 
απόγευμα της Δευτέρας 24/2 
οι βραβεύσεις των αθλητών, 
αθλητών και πληρωμάτων που 
διακρίθηκαν το 2019. Παράλλη-
λα απονεμήθηκαν στον πρωταθλη-
τή και πολυνίκη ΝΟ Θεσσαλονίκης 
τα τρόπαια ενώ τιμήθηκαν φορείς 
και πρόσωπα που προσέφεραν 

στην ανάπτυξη της Κωπηλασίας τη 
χρονιά που μας πέρασε.

Η εκδήλωσε άνοιξε με τον σύντομο χαιρετι-
σμό και το καλωσόρισμα του προέδρου της 
Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Γιάννη Καρρά 
ενώ στις πρώτες απονομές τον λόγο πήραν 
απευθύνοντας χαιρετισμούς ο υφυπουργός 
Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης, ο πρό-
εδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής 
και μέλος της ΔΟΕ Σπύρος Καπράλος, ο 
γενικός γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος 
Μαυρωτάς καθώς και ο δήμαρχος Σαλαμίνας 
Γιώργος Παναγόπουλος.

Τιμώμενα πρόσωπα πλην των αθλητών, 

το Ίδρυμα Πολιτισμού και κύριος χορηγός 
της Ομοσπονδίας "Σταύρος Νιάρχος" που 
εκπροσωπήθηκε από τον κ.Πάνο Βαζαίο, ο 
περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Κα-
χριμάνης, ο δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος 
Παναγόπουλος, ο διαιτητής Ιωάννης Καλο-
γιάννης και οι δυο εθελοντές του Ευρωπαϊ-
κού Πρωταθλήματος -23 στα Γιάννενα Νίκος 
Αθανασιάδης και Νίκος Ντέμος. 

Την τελετή βράβευσης τίμησαν ακόμη με την 
παρουσία τους ο αντιπρόεδρος της Βουλής 
κ. Χαρ.Αθανασίου, ο πρόεδρος της ΔΟΑ κ. 
Ισίδωρος Κούβελος, τα μέλη της ολομέλειας 
της ΕΟΕ Αντώνης Νικολόπουλος (ταμίας 
ΕΟΕ πρόεδρος ΕΟΚΚ), Μανώλής Κατσια-

 
Φωτογραφίες: Πάρης Σαρρηκώστας

1. 2.

3. 4.
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δάκης, Μιχ. Φισετζίδης (αρχ. Αποστολής 
Τόκιο 2020), Τέλης Αδαμόπουλος, Γ.Λε-
νός (ΕΦΙΠ), Ξένια Αργιτάκη, Ν.Ιατρού ο 
εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΕΘΑ πλοίαρχος 

Σπύρος Ανδριόπουλος, ο εκπρόσωπος του 
αρχηγού του Λιμενικού Σώματος αντιπλοί-
αρχος και ολυμπιονίκης της κωπηλασίας 
Βασίλης Πολύμερος με τη σύζυγό του επίσης 
ολυμπιονίκη Χρύσα Μπισκιτζή, ο αντιδήμαρ-
χος Αλίμου Νίκος Αλεξόπουλος, οι πρόεδροι 
των σωματείων Ακής Τσαλίκης (ΝΟΘ), Μάρ-
θα Παλαιοπάνου (ΝΟΙ), Γιάννης Μαραγκου-
δάκης (ΠΟΙΑΘ), Ρότζερ Γκατ (ΕΝΟΑ), Πέτρος 
Καθρέφτας (ΝΟΠατρών), Χαρ. Μπακιρτζής 
(Ομ.Ερετών), Ν.Μπούσης (ΝΟΜαυροχωρί-
ου), Σ.Λάιλ (ΚΟΕ), ο πρόεδρος του ΕΑΚΝ 
Αγ.Κοσμά Κων. Χαλιώρας, ο διευθυντής 
Αγωνιστικού Αθλητισμού της ΓΓΑ Β.Κάκκος 
και τα μέλη του ΔΣ της ΕΚΟΦΝΣ Κ.Δίντσι-
ος, Γ. Μωυσίδης (Αντιπρόεδροι), Αντώνης 
Αργυρίου (Ταμίας πρόεδρος ΝΑΟΣαλ), Κώ-
στας Παπαγιάννης (έφορος Αγώνων), Θαν. 
Μητρούσης (έφορος Υλικού μέλος επιτροπής 

FISA), Κ. Αθανασόπουλος (έφορος Ανάπτυ-
ξης) καθώς επίσης και οι Τζιάνι Ποστιλιονε 
(τεχνικός σύμβουλος), Κώστας Κοντομανώ-
λης (ομοσπονδιακός προπονητής), Σπύρος 
Γάτος, Γιώργος Φώτου, Θωμάς Τριαντα-
φύλλου (ομοσπονδιακοί προπονητές).  

1. Ο πρόεδρος της ΕΟΕ και μέλος της ΔΟΕ Σπύρος Καπράλος με 
τις Μαρία Κυρίδου-Χριστίνα Μπούρμπου.

2. Οι Αννέτα Κυρίδου-Δήμητρα Τσαμοπούλου με τον αντιπρόεδρο 
της Βουλής Χαράλαμπο Αθανασίου.

3. Οι Δημήτρης Ζωγράφος-Λεωνίδας Τζουμεζης-Λεωνίδας 
Παλαιοπάνος-Θόδωρος Λαπίκοφ με τον πρόεδρο του ΠΟΙΑΘ 
Γιάννη Μαραγκουδάκη.

4. Γιάννης Καλανδαρίδης και Θανάσης Παλαιοπάνος με τον 
πρόεδρο της ΔΟΑ Ισίδωρο Κούβελο.

5. Μαρία Κυρίδου-Χριστίνα Μπούρμπου με τον υφυπουργό 
Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη.

6. Ο γ.γ. Αθλητισμού και ολυμπιονίκης της υδατοσφαίρισης 
Γιώργος Μαυρωτάς με τον Στέφανο Ντούσκο.

Λ Ε Ζ Α Ν Τ Ε Σ

5. 6.
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Γιάννης Καρράς: 
ο επί 16 χρόνια πρόεδρος της "Κωπηλατικής Ομοσπονδίας" σε 
μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη στον "Ιστιοπλοϊκό Κόσμο"

Η Κωπηλασία έχει κάνει μεγάλα 
βήματα προόδου, αισθανόμαστε 
δικαιωμένοι για τον Σχοινιά. 

Είναι από τους ανθρώπους που ξέρουν 
να τραβάνε κουπί όσο λίγοι κατά γενική 
ομολογία. Και πως θα ήταν διαφορετικά τα 
δεδομένα για τον άνθρωπο που ηγείται της 
ελληνικής Κωπηλασίας εδώ και 16 χρόνια. 
Ο Γιάννης Καρράς για τέσσερις συνεχό-
μενες θητείες είναι ο «πηδαλιούχος» της 
Κωπηλατικής Ομοσπονδίας αφήνοντας τον 
τίτλο του προέδρου να υπάρχει μόνο κάτω 
από τα επίσημα έγγραφα. Αυτοί που ασχο-
λούνται με το άθλημα τον έχουν δει να κάνει 
τον οδηγό στους αθλητές ,να βγάζει φωτο-
τυπίες στη γραμματεία, να μεταφέρει βάρκες 
στα λεμβαρχεία και να βοηθάει όπου υπάρξει 
ανάγκη σαν απλός εθελοντής. 

Το ίδιο καλά όμως ξέρει και να οδηγεί το άθλη-
μα σε σημαντικές επιτυχίες γεμίζοντας τις προ-
θήκες στην έδρα της Κωπηλατικής Ομοσπονδί-
ας με έπαθλα και μετάλλια από παγκόσμια και 
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με συμμετοχές σε 
Ολυμπιακούς Αγώνες όπου η Ελλάδα μετράει 
τρια μετάλλια το 2004, το 2008 και το 2012 
και πολλές συμμετοχές σε τελικούς. 

Στα 55 χρόνια της αδιάκοπης παρουσίας 
του στα κωπηλατικά κοινά ο Γιάννης Καρ-
ράς έχει πολλά να πει και ακόμα περισσότερα 
να θυμηθεί: 

Όταν το 1964 σε ηλικία 13 ετών πρω-
τομπήκατε σε κωπηλατική βάρκα είχατε 
φανταστεί ότι κάποτε θα διοικήσετε το 
άθλημα για τέσσερις θητείες; 

Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα 
έφτανα έστω και για μία θητεία στη θέση του 
προέδρου της Ομοσπονδίας. Η θέληση μου 
και η αγάπη μου ήταν μόνο να προσφέρω στο 
άθλημα. Η υποψηφιότητα μου για τη θέση του 
μέλους του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας υποβλήθηκε 
μετά από προτροπή ανθρώπων του αθλήματος. 
Την πρώτη φορά, το 1990, εξελέγην πρώτος 
αναπληρωματικός και μετά από έξι χρόνια, πάλι 
μετά από προτροπή υπήρξα υποψήφιος και 
εξελέγχτηκα τακτικό μέλος. Μετά από ενάμιση 
χρόνο - αρχές 1998 - σε αναδιάρθρωση του 
Δ.Σ. έγινα γεν. γραμματέας και μετά τον θάνατο 
του αειμνήστου Γ. Μοναχού και την αποχώρηση 
του Σ. Στάμου, τον Οκτώβριο του 2004, ανέλα-
βα τη θέση του προέδρου, εντελώς συγκυριακά 
χωρίς καλά - καλά να το έχω συνειδητοποιήσει. 

Πόσο έχει αλλάξει η κωπηλασία σε αυτά 
τα περίπου 55 χρόνια που το υπηρετείτε; 
Προς το καλό ή προς το χειρότερο; Ποια τα 
σημαντικότερα βήματα που έχει κάνει; 

Οι αλλαγές είναι τεράστιες σε όλα τα επίπεδα 
και η άποψη μου είναι ότι όλα πάνε καλύτερα. 
Οι σημαντικότερες αλλαγές κατά την άποψη 
μου είναι:

α) Η διεξαγωγή παγκοσμίων και ευρω-
παϊκών πρωταθλημάτων στις κατηγορίες 
Εφήβων και Νέων (-23).

β) Η διεξαγωγή αγώνων μόνο με εξω-
σκάλμιες λέμβους (για τη χώρα μας).

γ) Η ανάπτυξη της παράκτιας κωπηλασίας 
και τώρα της μορφής παραλίας, στις οποί-
ες διεξάγονται και παγκόσμια πρωταθλή-
ματα. Στη μορφή παραλίας διεξήχθησαν 
οι Μεσογειακοί Αγώνες της Πάτρας και 
θα διεξαχθούν οι προσεχείς Ολυμπιακοί 
Αγώνες Νέων. Πιθανώς μία από τις δύο 
μορφές αυτής της κωπηλασίας να εμφα-
νιστεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Παρισιού το 2024.

δ) Η ανάπτυξη της κωπηλασίας «ΣΑΛΑΣ» 
- ΕΡΓΟΜΕΤΡΩΝ με διεξαγωγή παγκοσμίου 
πρωταθλήματος. 

Ποιες στιγμές από τη θητεία σας σε όλες 
τις θέσεις, από αθλητής μέχρι πρόεδρος 
σας έχουν μείνει περισσότερο χαραγμένες 
στη μνήμη σας; 

Οπωσδήποτε η διάρκεια των ετών που ήμουνα 
αθλητής είναι κάτι το αξεπέραστο. Η συμμετοχή 
στις προπονήσεις, η συμμετοχή στους αγώνες 
με τα καλά ή τα μη καλά (κατά την κρίση μου) 
αποτελέσματα δεν μπορούν να ξεχαστούν ποτέ. 
Στα χρόνια που κατέχω κάποια διοικητική θέση 
οι στιγμές τις κατάκτησης ολυμπιακών μεταλλί-
ων ή μεταλλίων σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα και η στιγμή της ανάκρουσης 
του Εθνικού Ύμνου είναι κάθε φορά μοναδική. 

Η ελληνική κωπηλασία επί των ημερών 
σας έχει κατακτήσει τρία ολυμπιακά 
μετάλλια και δεκάδες παγκόσμιες και ευ-
ρωπαϊκές διακρίσεις. Ποια είναι η συνταγή 
για να έρθουν αυτές οι επιτυχίες; 

Πιστεύω ότι όλα ξεκινούν από ένα καλό 
Διοικητικό Συμβούλιο που μπορεί να συνερ-
γάζεται αρμονικά και να παίρνει τις σωστές 
αποφάσεις. Χρειάζεται ένα καλό προπονητικό 
τιμ, κατάλληλα πλαισιωμένο και οπωσδήποτε 
ικανό προσωπικό στην Ομοσπονδία. 

Κατά γενική ομολογία η Ελληνική Κω-
πηλατική Ομοσπονδία είναι από τις πιο 
νοικοκυρεμένες αθλητικές ομοσπονδίες. 
Πως το έχετε καταφέρει αυτό;

Όπως είπα και πιο πάνω συνεργασία όπως 
πρέπει μεταξύ των μελών του Συμβουλίου και 
εφαρμογή των αποφάσεων του από το κάθε 
μορφής προσωπικό. 

Θα μπορούσαν να είχαν επιτευχθεί ακόμα 
πιο σημαντικά πράγματα αν η στήριξη από 
την πολιτεία ήταν μεγαλύτερη; 

Σαφώς. Εάν είχε ξεκαθαριστεί το καθεστώς 
παραχώρησης χώρων για τη δημιουργία 
ναυταθλητικών σωματείων (σήμερα είναι υπό 

κωπηλασία  
Φωτογραφίες: Πάρης Σαρρηκώστας & αρχείο



63Iστιοπλοϊκός Kόσμος

διωγμό με βαριά πρόστιμα από το κράτος). 

Εάν η χρηματοδότηση ήταν ανάλογη του πραγ-
ματικού έργου και αναγκών και εάν υπήρχε 
ένας σοβαρός σχεδιασμός από την πολιτεία 
με προγράμματα σχολικού αθλητισμού και 
ανίχνευσης ταλέντων. 

Αναλάβατε μαζί με τα μέλη των τελευταίων 
διοικήσεων της ΕΚΟΦΝΣ το ρίσκο να χρησι-
μοποιείται το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο 
του Σχοινιά για τις εθνικές ομάδες αλλά και 
για τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Αισθά-
νεστε δικαιωμένοι που για τους συγκεκρι-
μένους λόγους η εγκατάσταση (αντίθετα 
με άλλες) λειτουργεί αδιάλειπτα από τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και μετά; 
Θα είχε κλείσει αν δεν ήταν η κωπηλασία;

Όντως αισθανόμαστε δικαιωμένοι διότι 
μέσα σ’ αυτή την εγκατάσταση μπορούμε να 
προσφέρουμε στους αθλητές μας πραγματικά 
σωστές συνθήκες προετοιμασίας και αγώνων. 
Μας δόθηκε η ευκαιρία να διοργανώσουμε ένα 
ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 
και παράλληλα μαζί με εμάς και άλλα αθλήματα 
χρησιμοποιούν την εγκατάσταση (ποδηλασία, 
στίβος, τρίαθλο) και έτσι θεωρούμε ότι είναι 
μία (ίσως η μοναδική) εγκατάσταση που έχει 
αποδοθεί στον αθλητισμό αλλά και στους 
πολίτες και ως χώρος αναψυχής. 

Θα μπορούσε να γίνει ο Σχοινιάς παγκό-
σμιο προπονητικό κέντρο κωπηλασίας; 
Έχετε κάνει κάποιες κινήσεις προς αυτή τη 
κατεύθυνση; 

Ο Σχοινιάς με δικές μας προσπάθειες είναι ήδη 
ένα διεθνές προπονητικό κέντρο κωπηλασίας. 
Πολλές ομάδες έρχονται εδώ με την υποστήρι-
ξη του κ. Ποστιλιόνε ο οποίος είναι υπεύθυνος 
ανάπτυξης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (FISA). 
Δυστυχώς η εγκατάσταση έχει μεταφερθεί 

στο ΤΑΥΠΕΔ (προς πώληση) και ως εκ τούτου 
συντηρείται απλά για να υπάρχει και επομένως 
δεν μπορεί να έχει περαιτέρω προβολή. 

Θα έρθουν κι άλλες προκρίσεις 
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Φέτος είναι ολυμπιακή χρονιά και ήδη 
ένα πλήρωμα έχει πάρει την πρόκριση για 
το Τόκιο. Υπάρχει αισιοδοξία για ακόμα 
περισσότερες προκρίσεις ; 

Έχουμε φέτος τον ευρωπαϊκό αγώνα πρόκρι-
σης στο Βαρέζε της Ιταλίας και τον παγκόσμιο 
στη Λουκέρνη της Ελβετίας. Θα συμμετέχουμε 
και στους δύο αγώνες και πιστεύουμε ότι θα 
έχουμε περισσότερες προκρίσεις στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες. 

Πρόσφατα η πολιτεία άλλαξε το νομοθετι-
κό πλαίσιο για τις θητείες των προέδρων 
στις ομοσπονδίες και θα υπάρξουν πολλές 
αλλαγές το φθινόπωρο στις εκλογές . Θε-
ωρείτε πως είναι στη σωστή κατεύθυνση;

Είναι απόλυτα λανθασμένο. Δεν μπορεί να 
απαγορεύει σε έναν ερασιτέχνη που εκλέγεται 
από τα σωματεία-μέλη μιας ομοσπονδίας να 
προσφέρει εθελοντικά. Ιδιαίτερα δε να του 
απαγορεύει να εκλέγεται στη θέση του προ-
έδρου για τρείς θητείες ασχέτως ηλικίας και 
αναδρομικά. Ταυτόχρονα ο Έλληνας πολίτης 
είναι υποχρεωμένος να εργάζεται μέχρι το 67ο 
έτος της ηλικίας για να πάρει σύνταξη και ο 
Έλληνας πολιτικός να εκλέγεται όσες θητείες 
θέλει και σε όποια ηλικία θέλει. Τελικά που 
είναι η ισότητα των πολιτών της χώρας; 

Καθημερινός μας στόχος η ανά-
πτυξη του αθλήματος 

Παράλληλα με τη θητεία σας στην προ-
εδρία της ΕΚΟΦΝΣ είστε και μέλος της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έχοντας 
αναλάβει σημαντικά καθήκοντα όπως του 
προέδρου της Επιτροπής Λαμπαδηδρομίας 
και του αντιπροέδρου Επιτροπής Ολυμπια-
κής Προετοιμασίας. Ποια είναι η συμβολή 
της ΕΟΕ στην πετυχημένη παρουσία των 
Ελλήνων αθλητών στους τελευταίους 
Ολυμπιακούς Αγώνες (μετά το 2004); 

Όπως λειτουργούμε σήμερα ο ρόλος της 
ανεύρεσης ταλέντων, η μύηση τους στον 
αθλητισμό και η προώθησή τους στις εθνικές 
ομάδες είναι έργο των σωματείων και των 
ομοσπονδιών. Πριν την κρίση η Ε.Ο.Ε. διέθετε 
στις ομοσπονδίες για ολυμπιακή προετοιμασία 
σημαντικά χρηματικά ποσά και αναλάμβανε τις 
δαπάνες όλων των αποστολών στις οποίες οι 

χώρες συμμετέχουν σε επίπεδο Ολυμπιακών 
Επιτροπών. Μετά την κρίση η Ε.Ο.Ε. αναλαμβά-
νει πάλι όλες τις αποστολές και μέσω χορηγών 
που η ίδια βρίσκει στηρίζει τις προολυμπια-
κές – ολυμπιακές ομάδες μέσω παροχών και 
χρημάτων στο μέτρο του δυνατού κάθε φορά. 

Τι ήταν αυτό που θέλατε να πετύχετε, να 
δημιουργήσετε να αφήσετε στην ελληνική 
κωπηλασία από τότε που αναλάβατε τα 
ηνία; Το καταφέρατε ;

Πρώτος στόχος δικός μου αλλά και του εκάστοτε 
συμβουλίου της Ομοσπονδίας είναι η ανάπτυ-
ξη σε πλάτος του αθλήματος. Αυτή δυστυχώς 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες εκτός της 
Ομοσπονδίας. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει 
νομοθετική ρύθμιση για το πώς ένα σωματείο 
μπορεί να κάνει χρήση του αιγιαλού. (Πως 
μπορούν να δημιουργηθούν νέα σωματεία;). Δεν 
διδάσκετε ειδικότητα κωπηλασίας στα ΤΕΦΑΑ της 
χώρας (πως θα έχουμε προπονητές; μόνο από 
τις σχολές της Γ.Γ.Α. ευτυχώς έχουμε κάνει τρεις). 
Δεν έχουμε αθλητικά σχολεία και τα σχολικά 
πρωταθλήματα πρέπει να οργανώνονται και διε-
ξάγονται με δαπάνες των ομοσπονδιών, πως θα 
προσελκύσουμε περισσότερα παιδιά στο άθλη-
μα; Η πολιτεία μείωσε δραματικά τις επιχορηγή-
σεις προς τις ομοσπονδίες, πως θα πληρωθούν 
κοινόβια και προπονητές για την ανάπτυξη; 

Παρ’ όλα αυτά και νέα σωματεία έγιναν και ο 
αριθμός των αθλητών έχει αυξηθεί όμως εάν 
είχαμε την κατανόηση - στήριξη της πολιτείας 
σε απλά πράγματα θα μπορούσαμε να είμαστε 
περήφανοι για τις επιδόσεις μας όμως τώρα 
μένει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει για να 
πείσουμε τους εκάστοτε κυβερνόντες γι αυτά. 

Δεύτερος στόχος είναι η σταθερή παρουσία 
του αθλήματος σε καλές θέσεις και εάν είναι 
δυνατό στα βάθρα των Ολυμπιακών Αγώνων, 
των παγκοσμίων και ευρωπαϊκών πρωταθλη-
μάτων μακριά από κάθε μορφής εμπλοκή σε 
προβλήματα φαρμακοδιέγερσης. Επειδή αυτός 
είναι ένας στόχος που ποτέ δεν μπορείς να τον 
επιτύχεις απόλυτα, νομίζω ότι είμαστε σε καλό 
δρόμο και έχουμε τις δυνατότητες στο μέλλον 
για ακόμη καλύτερες επιδόσεις.

Υπάρχουν τα πρόσωπα που θα σας διαδε-
χτούν προκειμένου να συνεχιστεί το επιτυχη-
μένο έργο που διατελείτε τα τελευταία χρόνια; 

Οι εκλογικές Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπον-
δίας φρόντισαν κάθε τετραετία να υπάρχει με-
ρική ανανέωση του συμβουλίου και έτσι η νέα 
νομοθετική ρύθμιση δεν δημιουργεί προβλήμα-
τα στη λειτουργία του συμβουλίου εάν η Γενική 
Συνέλευση το εκλέξει. Μέσα στο συμβούλιο 
υπάρχουν μέλη με γνώσεις του αθλήματος (όλα 
τα μέλη του συμβουλίου είναι παλαιοί αθλητές), 
με πείρα και διοικητικές ικανότητες που μπο-
ρούν να συνεχίσουν το έργο της Ομοσπονδίας.
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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
Λ. Ποσειδώνος 38Α, Άλιµος

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, Δημήτρης Χ. Τσελίκας, 

Σπυριδούλα - Ίριδα Σπανέα, Μαρία Δημητρίου, 

Τίτος Αθανασιάδης, Γεωργία Χατζηγιαννάκη, 

ΝΟΠΦ, Helmepa, Νίκος Γκομώλης

Φωτογραφίες

Νίκος Αλευρομύτης / © Alen,  

Μαρία Δημητρίου, αρχείο Π. Ταχτατζής, Bill Hatfield, 

Tim Wright 2020 / photoaction.com, 

Πάρης Σαρρηκώστας, Helmepa, αρχείο Ράλλυ Αιγαίου, 

 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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Ένθετο :
Έλληνες ναυτικοί Έλληνες ναυτικοί 
στην Εθνική Αντίσταση  στην Εθνική Αντίσταση  
1941 – 19451941 – 1945

Performance

jotun.com

Download

Yachting Paint Guide

φωτογραφία εξωφύλλου:  
Νίκος Αλευρομύτης (www.alen.gr)  
"Από την inshore ιστιοδρομία του 56ου Ράλλυ Αιγαίου 
με φόντο την πανέμορφη και μοναδική Χώρα της 
Αστυπάλαιας."
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