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«Πέντε maxi σκάφη και τέσσερα multi-hull από τα 
καλύτερα του κόσμου μετείχαν

στον αγώνα και οι εντυπώσεις όλων ήταν οι καλύτερες...»

Στο τρίμηνο του καλοκαιριού, από πλευράς ΠΟΙΑΘ πραγματοποιήθη-
καν πέντε ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις.

Το POSIDONIA CUP, το ATHENS TROPHY σε συνδιοργάνωση με τον 
ΝΟΕ και τον ΙΟΠ, το ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ, το 59ο ΡΑΛΛΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ και το AEGEAN 600.

Εξ αυτών, η πρώτη διοργάνωση ήταν η γιορτή της ναυτιλίας. Σαράντα 
οκτώ (48) αγωνιστικά σκάφη περιλαμβανομένων και παραδοσιακών 
κλασικών σκαφών, εκπροσωπώντας αντίστοιχες ναυτιλιακές εταιρείες 
συμμετείχαν σε έναν ημερήσιο ιστιοπλοϊκό αγώνα στον Σαρωνικό, επ’ 
ευκαιρία της μεγάλης διεθνούς ομώνυμης έκθεσης. Επακολούθησε μία 
λαμπρή απονομή επάθλων και δεξίωση, που συνέδεσε ακόμη περισσό-
τερο τον κόσμο της ναυτιλίας με την ιστιοπλοϊκή οικογένεια.

Οι επόμενες δύο διοργανώσεις ήταν παράκτιοι αγώνες, εκ των οποίων 
η μία είχε και κοινωνικό σκοπό. 

Πραγματικοί αγώνες ανοικτής θαλάσσης ήταν οι δύο επόμενες διορ-
γανώσεις.

Το 59ο Ράλλυ Αιγαίου είχε και εθνικό συμβολισμό, αφού αφιερώθη-
κε στα 200 χρόνια από τη "Σφαγή της Χίου". Δυστυχώς και εφέτος 
οι συμμετοχές ήταν πολύ λίγες, ακολουθώντας την πτωτική πορεία 
των τελευταίων ετών. 

Άλλωστε το φαινόμενο αυτό παρατηρείται έντονα σε όλους τους 
αγώνες ανοικτής θαλάσσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερι-
κό. Για την πατρίδα μας αυτό εξηγείται απόλυτα. Ας μην ξεχνάμε ότι 
μεσολάβησε μία δεκαετία περίπου οικονομικής κρίσης και εν συνεχεία 
η διετής περίοδος της πανδημίας. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η αγωνι-
στική ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης έχει αυξημένες απαιτήσεις. Για να 
ανταποκριθεί ένα αγωνιστικό σκάφος στις συνθήκες ενός πραγματι-
κού αγώνα ανοικτής θαλάσσης, πρέπει να είναι απολύτως προετοι-
μασμένο να αντιμετωπίσει και ακραίες συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι η 
αρματωσιά του θα πρέπει να αλλάζει τουλάχιστον κάθε 15 χρόνια, τα 
πανιά του να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και εάν θέλει να διακρι-
θεί, τα πανιά του τουλάχιστον τα πλέον χρησιμοποιούμενα, θα πρέπει 
να αλλάζουν κάθε δυο – τρία χρόνια. Αυτό σημαίνει μία σημαντική 
οικονομική επιβάρυνση για τη συντήρησή του. Επί πλέον μία πολυήμε-
ρη διοργάνωση, όπως το Ράλλυ Αιγαίου στο οποίο μετέχουν κυρίως 
καθαρόαιμα αγωνιστικά σκάφη, απαιτεί και προσθέτει έξοδα διαμονής 
σε ξενοδοχεία, δεδομένου ότι τα εν λόγω σκάφη δεν είναι κατάλληλα 
για διαμονή του πληρώματος. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν πλέον 
στην Ελλάδα ελάχιστα καθαρόαιμα αγωνιστικά σκάφη. Αυτός είναι και 
ο λόγος που ο ΠΟΙΑΘ εστράφη προ μία διεθνή διοργάνωση βασιζόμε-

νη κυρίως σε ξένες συμμετοχές. 

Η πρώτη διεξαγωγή του AEGEAN 600 τον Ιούλιο του 2021 ήταν 
απολύτως επιτυχής. Το αρχικό ενδιαφέρον συνολικά ήταν 57 σκάφη 
από 18 χώρες, πλην όμως η συνεχιζόμενη πανδημία, το συνεχιζόμενο 
κλείσιμο της διώρυγας της Κορίνθου και κάποια ατυχήματα, μείωσαν 
τη συμμετοχή σε 40 σκάφη από τα οποία 5 ελληνικά. Το αποτέλεσμα 
απολύτως ικανοποιητικό, η δε διεθνής προβολή της διοργάνωσης 
αποδείχθηκε μεγάλη προς όφελος τους κύρους της χώρας μας και του 
ελληνικού τουρισμού αφού πρόβαλε την Ελλάδα ως χώρα ναυτθλητι-
σμού και θαλασσίου τουρισμού.

Επακολούθησε η εφετινή δεύτερη διοργάνωση αλλά και ο πόλεμος της 
Ρωσίας στην Ουκρανία. Αποτέλεσμα εκτός των άλλων, να στερηθούμε 
και 12 συμμετοχές από Ρωσία και Λευκορωσία οι οποίες αποκλείστη-
καν λόγω της σχετικής απόφασης της World Sailing. Επί πλέον η συνε-
χιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τη λειτουργία της διώρυγας, στέρησε 
συμμετοχές από Ιταλία και Κροατία. Διότι δεν είναι μόνο τα 150 μίλια 
που πρέπει να διανύσουν επί πλέον τα σκάφη για να περιπλεύσουν την 
Πελοπόννησο, αλλά και το πέρασμα του κάβο – Μαλιά που εάν έχει 
βοριά ο οποίος επικρατεί συνήθως τον Ιούλιο, καθιστά δυσχερές το 
πέρασμα του, αφού τα αγωνιστικά σκάφη για να ανταποκριθούν στις 
συνθήκες αυτές έχουν ανάγκη από πολυμελές πλήρωμα που συνή-
θως δεν υπάρχει στο στάδιο αυτό. Έτσι οι συμμετοχές περιορίστηκαν 
σε τριάντα (30) σκάφη, αλλά απόλυτα αναβαθμισμένες. Πέντε maxi 
σκάφη και τέσσερα multi-hull από τα καλύτερα του κόσμου μετείχαν 
στον αγώνα και οι εντυπώσεις όλων ήταν οι καλύτερες όπως θα διαπι-
στώσετε από το σχετικό κείμενο του τεύχους αυτού. Σε αυτό συνετέ-
λεσε και το γεγονός ότι η International Maxi Association περιέλαβε τον 
αγώνα μας στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα της maxi yachts το 2022. Το 
ίδιο ισχύει και για το 2023 και οι προοπτικές είναι πολύ καλές.

Ένα θερμό “ευχαριστώ” στο Υφυπουργείο Αθλητισμού και στην Περι-
φέρεια Αττικής, που χωρίς τη στήριξή τους δεν θα ήταν δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί η διοργάνωση. Επί πλέον ευχαριστώ την Olympic 
Marine, συνδιοργανωτή μας, που χάρις στις εξαιρετικές εγκαταστάσεις 
και στην τεχνική της υποδομή, συνετέλεσε καταλυτικά στα ευμενή 
σχόλια των συμμετεχόντων. Τέλος ευχαριστώ τον Ε.Ο.Τ. και την ΚΟΡΩ-
ΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ για την οικονομική συμβολή τους και όλους τους υπο-
στηρικτές που αναφέρονται στο σχετικό κείμενο, για τη στήριξή τους.

Ελπίζω να τελειώσει ο πόλεμος σύντομα και η ενεργειακή κρίση 
που μαστίζει την Ευρώπη, για να έχουμε μία εξαιρετική διοργάνω-
ση το 2023. 

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 ΠΟΙΑΘ έκανε πάλι το θαύμα του και έστησε έναν καινούριο αγώνα των 600 μιλίων χω-
ρίς στάση, έναν αγώνα αιχμής ιστιοπλοϊκής τεχνολογίας και ανθρώπινης αντοχής. Η πρώτη 
διοργάνωση το 2021 ήταν επιτυχημένη από άποψης συμμετοχών και η δεύτερη φετινή 
ποιοτικά αναβαθμισμένη, με πέντε Maxi και 4 από τα ταχύτερα καταμαράν, που έδωσαν το 
χρώμα του αγώνα. Το Αιγαίο με τις απρόβλεπτες αλλαγές του αέρα, με τις πανέμορ-
φες φιγούρες των νησιών και τη μοναδική ιστορία, είναι πρόκληση για πολλούς από 
τους αγωνιζόμενους και θα έλεγε κανείς, ότι μόνο αισιοδοξία θα έπρεπε να γεννάει 
αυτή η καλή αρχή. Ας ψάξουμε λίγο παραπάνω το τί χρειάζεται ένας τέτοιος αγώνας για 
να επιζήσει διαχρονικά. Ποιοί συμμετέχουν σε τέτοιους αγώνες, τι προσφέρουν και 
τι προσδοκάνε; Επειδή το κόστος συμμετοχής, σκάφος-πλήρωμα-οργάνωση, είναι πολύ 
υψηλό, πρώτη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη πλούτου. Όλοι όμως οι πλούσιοι δεν δίνουν τα 
πρωτοτόκια τους για να συμμετέχουν σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες, και, μαζί με τον πλούτο, 
πρέπει να υπάρχει και το «μικρόβιο» του αθλητικού ανταγωνισμού, αλλά οι πλούσιοι έχουν 
συνηθίσει να μετράν διαφορετικά τις πράξεις των και να θέλουν το κέρδος για ότι κάνουν. 
Όταν ο Ελβετός Bertarelli χρηματοδότησε το Alinghi και κέρδισε το America’ s Cup και oι 
Ιταλοί της Prada χρηματοδοτούν το LUNA ROSSA για να φέρει το κύπελο στην Ιταλία, με το 
ένα μάτι κοιτάζουν τα διαφημιστικά κέρδη των επιχειρήσεων τους. Οι παραπάνω σκέψεις 
σημαίνουν, ότι το περιβάλλον που γίνονται οι αγώνες, η διεθνής φήμη τους και η ύπαρξη 
ντόπιου συναγωνισμού, πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν. Όσοι αγαπάμε την ιστιοπλοΐα και 
όχι μόνο, ευχόμαστε αυτός ο αγώνας, που με τεράστια προσπάθεια από τους ανθρώπους 
του ΠΟΙΑΘ ξεκίνησε, να καθιερωθεί και να βάλει την Ελλάδα στον διεθνή στίβο υψηλού 
ναυταθλητισμού. Κάποιοι, βλέποντας τους μηχανισμούς οργάνωσης των μεγάλων ομάδων, 
διαπιστώνουν ότι εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε ναυταθλητισμό ανοιχτής θάλασσας υψηλών 
προδιαγραφών, αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε έχουμε, ούτε θα αποκτήσουμε, 
αφού δεν καλλιεργούμε μαζικό ναυταθλητισμό ανοιχτής θάλασσας. Οι ναυταθλητικοί όμιλοι 
προσπαθούν, αλλά το κράτος βρίσκεται απέναντι, παρασύροντας και την κοινή γνώμη. 
Η καθαρά προσωπική μου εκτίμηση, είναι ότι κάτι πήγε να γίνει τη δεκαετία του ’80 στον 
χώρο χαμηλών απαιτήσεων ναυταθλητισμού ανοιχτής θάλασσας, αλλά η τάση επηρεάστη-
κε αρνητικά από την αλλαγή του τρόπου «καταμέτρησης» των σκαφών. Τα σκάφη ΙΟR και 
ΕΑΘ, έφερναν κόσμο στη θάλασσα, ενώ τα μετέπειτα «συστήματα» έπαψαν να αγγίζουν το 
ενδιαφέρον εκείνων που ασχολούντο ή επιθυμούσαν να ασχοληθούν. Σε παλαιότερο τεύχος 
του περιοδικού, διατύπωνα δυσοίωνες προβλέψεις για την ιστιοπλοΐα ανοιχτής θάλασ-
σας εξ αιτίας των νέων κανονισμών ισοζυγισμού και των ηλεκτρονικών βοηθημάτων και 
μάλλον ήρθαν χειρότερες. Είναι γνωστό ότι στον αθλητισμό ταλέντα από παρθενογένεση 
σπάνια παρουσιάζονται, συνήθως αναδεικνύονται μέσα από τους μεγάλους αριθμούς των 
ασχολούμενων. Οι παρακολουθούντες την εξέλιξη της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, θα 
προσφέρουν καλές υπηρεσίες και θα δώσουν χρήσιμες πληροφορίες, αν πάρουν από την 
ΕΑΘ στοιχεία, τα συνδυάσουν με άλλα γεγονότα που χρονικά συνέπεσαν και απεικονίσουν 
την εξέλιξη του ενδιαφέροντος στη χώρα μας.

AΕGEAN 600 και 
Ράλλυ Αιγαίου

του Απόστολου Γεωργόπουλου

Κείμενο: Απόστολος Γεωργόπουλος  
Φωτογραφίες: Κώστας Καραγεωργίου & Νίκος Αλευρομύτης / AEGEAN 600 / ΠΟΙΑΘ
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Ας δούμε και λίγο το Ράλλυ Αιγαίου. Η φετινή διοργάνωση ήταν η 59η, αριθμός όχι 
ευκαταφρόνητος, που σημαίνει ότι δεν ήταν μόδα και πέρασε. Τη δεκαετία του ’80 τους 
αγώνες του Ράλλυ τους ήξερα από μέσα και θυμάμαι ότι υπήρχε αγωνιστική διάθεση 
ανάμεσα στους συμμετέχοντες στον βαθμό που δικαιολογεί η φύση της ιστιοπλοΐας 
ανοιχτής θάλασσας. Πάλι προσωπική μου άποψη είναι, ότι τα συστήματα ισοζυγισμού και 
τα ηλεκτρονικά βοηθήματα συνέβαλαν αρνητικά. Τότε, όταν φθάναμε στη γραμμή τερματι-
σμού και η αδρεναλίνη ήταν ψηλά, ξέραμε αν κερδίσαμε ή χάσαμε, δηλαδή δεν περιμέναμε 
τα computers των ομίλων να μας πουν τα αποτελέσματα σε μεταγενέστερο χρόνο, τότε που 
η ένταση του ανταγωνισμού είχε κατακάτσει. Όταν βλέπαμε τη νύχτα έναν φάρο, πανηγυρί-
ζαμε και «διαβάζαμε» που βρισκόμαστε. Όταν μετρούσαμε σωστά την ταχύτητα, τα τακ και τα 
ρεύματα, φθάναμε στη γραμμή τερματισμού χωρίς αποκλίσεις. Βλέπαμε τα φαινόμενα και 
υπολογίζαμε τον καιρό. Τότε δεν είχαμε «σερβιτόρους» να μας τα φέρνουν όλα έτοιμα, τώρα 
τη δουλειά την έχουν αναλάβει οι big brothers και οι ιστιοπλόοι παρακολουθούν, χωρίς να 
πολυμετράει η ναυτοσύνη τους. Μήπως σε κάποιο Ράλλυ Αιγαίου πρέπει να δοκιμαστεί 
η μη χρήση ηλεκτρονικών βοηθημάτων για να φανεί πως θα αντιδράσουν οι αγωνιζό-
μενοι και «πόσ’ απίδια πιάνει ο σάκος» για τον κάθε έναν; Εκείνη την εποχή που κι εγώ 
ανακατευόμουν με τους αγώνες Α.Θ., συνέβαινε και κάτι άλλο, η ατμόσφαιρα μεταξύ των 
ιστιοπλόων ήταν θαυμάσια, είμαστε όλοι φίλοι και τις παρέες στους ενδιάμεσους σταθμούς 
πραγματικά τις χαιρόμαστε, ατμόσφαιρα που ήταν ενισχυτική της διάθεσης για συμμετοχή. 
Δεν ξέρω σήμερα τι κατάσταση επικρατεί ανάμεσα στους ιστιοπλόους και εύχομαι να μην 
έχει αλλάξει το κλίμα, γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις είναι από τα βασικά στοιχεία επιτυχίας 
κάθε συλλογικής εκδήλωσης. Δεν είμαι παρελθοντολάτρης και δεν βρίσκω καλύτερο ότι 
γινόταν τότε, αλλά οι διοργανωτές των αγώνων, πρέπει να θυμούνται, ότι όταν αρχίσει η 
παρακμή, το πράγμα δεν μαζεύεται.

Αυτό το άρθρο το γράφω στις αυγουστιάτικες διακοπές μου, τις οποίες, όπως το τελευταία 
25 χρόνια, περνάω και φέτος σε έναν κόλπο έξω από το Πόρτο Χέλι και επηρεασμένος από 
τις επικρατούσες συνθήκες, με θλίψη το τελειώνω με ότι βλέπω γύρω μου: Σε ένα χώρο με 
άλλοτε σχολές ιστιοπλοΐας τριγώνου και Windsurfing, φέτος δεν είδα ούτε έναν μαθη-
τευόμενο, ούτε έναν σερφίστα, ούτε ένα ελληνικό ιστιοπλοϊκό σκάφος, αντίθετα είδα 
πλήθος μηχανοκίνητα με θρασύτατη συμπεριφορά να ανακατεύουν τη θάλασσα, καθώς και 
πλήθος Jet Ski και ηλεκτρικών σανίδων να κουβαλάνε αδρανείς ευτραφείς καβαλάρηδες! 
Κάτι έχει αρχίσει να μυρίζει άσχημα. Για τον επόμενο Αύγουστο ψάχνω σαν τον Διογένη να 
βρω ένα …θαλασσινό μέρος για τις διακοπές μου!
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απόψεις

του Δημήτρη Χ. Τσελίκα
Πάτρα, 15 Ιουλίου 2022

Μοναχικός Ταξιδευτής

Κατάκοπη απόγειρε στο σούρουπο η Μέρα 
στα σκοτεινά του Άτλαντα νερά, ν’ αναπαυτεί.
Ένα μαβί την σκέπασε σεντόνι στον Αιθέρα 
κι’ η Νύχτα αργά το δίχτυ της χαμήλωσε σκυφτή.

Εκρέμασαν στο άλμπουρο, ξέψυχα τα πανιά του.
Βαρέθηκε και το βουβό το κύμα να κυλά.
Έγειρε ο μοναχικός αποσταμένος κάτου
και μιας αγάπης τ’ όνειρο, τον τύλιξ’ απαλά.

Μήνες σε θάλασσα – Ουρανό μέχρι που φτάνει μάτι!
Μια αντάρα, μια μονότονη ρεστία και σιωπή.
Ούτ’ ένα γλάρου το φτερό, να ψιθυρίσει κάτι,
μόνο στ’ αστέρι της Αυγής δυο λόγια είχε πει.

Άλλοι τον είπανε «τρελλό», «άμυαλο» κάποιοι άλλοι. 
«σιγά για το κατόρθωμα» άβρεχτοι μερικοί.
Σε αρκετούς, ήρθε στο νου ένας Πυθέας πάλι
κι’ ο χιώτης ο Χριστόφορος, για την Αμερική.

Ένα «θεριό» τ’ Ωκεανού στην άσπρη την κουκίδα,
«πρόσω αργά», εζύγωσε κοντά με προσοχή. 
ο ποντοπόρος αετός και μια αλκυονίδα,
στην μέση, λες, του «πουθενά», αντάμα είχαν βρεθεί.

Του καπετάνιου θόλωσε, στ’ αντίκρυσμα, το βλέμμα!
Τα μάτια οι ναύτες σκούπιζαν, σαν τα μικρά παιδιά.
ίδια στην πρύμη και των δυο – απίστευτο και ψέμμα –
της γαλανόλευκης ψηλά κυματιστή η θωριά. 

Στα χέρια τ’ αρμυρόβρεχα, ανέμισαν μαντήλια. 
Όλη η Πατρίδα χώρεσε σ’ αυτά τα δυο σκαριά!
«Με το καλό στον Πειραιά» σε ολονών τα χείλια. 
αναστεμός, υπόσχεση, ευχή, παρηγοριά.

Κάτι «τρελλοί» κι’ απόκοτοι, σαν τον μονάχο τούτο,
με το κουπί, με τ’ άλμπουρο, στου Χρόνου το βαθύ,
στον Πόντο δρόμους άνοιξαν και στου μυαλού τον πλούτο,
με μια κλωστή ο Κόσμος μας, τριγύρω να δεθεί. 

Σ’ αυτούς που με ένα πανί, 
δάμασαν τον Ωκεανό και του Κόσμου τον γύρο. 

Όταν τέτοια εποχή το 2021, το ΔΣ του ΠΟΙΑΘ, αποφάσιζε ένα φορτωμένο πρόγραμμα 
αγώνων που θα διοργάνωνε τη χρονιά που θα ακολουθούσε ανακοινώνοντας μαζί με 
αυτούς και όλα όσα διαβάζετε στο περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας, όλοι μας γνω-
ρίζαμε ότι οι δυσκολίες θα ήταν πολλές και η επιτυχία όλων όσων σχεδιάζονταν θα 
απαιτούσαν προγραμματισμό, συνεργασία, καλό συντονισμό και κυρίως πάθος για το 
καλύτερο αποτέλεσμα.

Φυσικά όταν έφτασε το 2022 δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική πέρα από το να «σηκώσουμε 
τα μανίκια», να συνεργαστούμε για την επιτυχία του στόχου και να δουλέψουμε δίνοντας 
τον καλύτερό μας εαυτό. Αυτή η μικρή ομάδα που αποτελείται από τους ανθρώπους που 
απαρτίζουν την «ατμομηχανή» του ΠΟΙΑΘ, γνώριζε καλά ότι ο Όμιλος είχε εναποθέσει πάνω 
της ένα τεράστιο έργο, με μία πλειάδα αγώνων που ο ένας ακολουθούσε τον άλλο, χωρίς 
χρονικά περιθώρια ανάπαυλας ή δυνατότητες επαναπρογραμματισμού. 

Ο χρόνος υποστήριξης των αγώνων στη θάλασσα εναλλασσόταν με τον χρόνο στις αί-
θουσες συναντήσεων για τον σχεδιασμό όλων όσων απαιτούνται για τη διοργάνωση τόσο 
σημαντικών αγώνων, καθώς και από την επικοινωνία με τους χορηγούς μέχρι τις επαφές 
με τα ΜΜΕ. Από εκατοντάδες σημαντικές συνεργασίες μέχρι τις εκατοντάδες συζητήσεις, 
αποφάσεις, ιδέες και εκτιμήσεις. Ο χρόνος, οι ημέρες, οι στιγμές μοιραζόταν ανάμεσα στα 
e-mail και τη διοικητική οργάνωση έως την άμεση μεταφορά όλων μαζί στη θάλασσα, στα 
φουσκωτά, στο σκάφος Επιτροπής Αγώνων ή και όπου αλλού χρειαζόταν. Και αυτό ξανά και 
ξανά για τον επόμενο αγώνα και τον μεθεπόμενο.

Ήταν το καλοκαίρι του 2022 πολύ απαιτητικό για την ομάδα αυτή, ήταν δύσκολο, ήταν εξα-
ντλητικό, με εντάσεις αλλά και ευτυχισμένες στιγμές κυρίως μετά από κάθε απονομή, όπου 
δρέπεις τους καρπούς των κόπων σου και αξιολογείς ως ομάδα τις επιτυχίες και τα λάθη 
σου, ώστε την επόμενη ημέρα να βελτιωθείς γιατί η επόμενη διοργάνωση δεν αργεί. Όμως 
για όλους εμάς αυτό το καλοκαίρι θα μας θυμίζει ότι δουλέψαμε όλοι μαζί και ότι αυτό 
που το φθινόπωρο του 2́1 φάνταζε σχεδόν αδύνατο, το φθινόπωρο του 2́2 είναι μια 
γλυκιά ανάμνηση που μας κάνει όλους υπερήφανους.

Ήταν ένα στοίχημα που κερδήθηκε! 

Η ομάδα κάνει 
τη διαφορά!

του Παναγιώτη Δημητρακόπουλου
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ενημερωτικά

Τα καΐκια και η ναυπηγική 
τεχνη στη νεότερη 
πολιτιστική κληρονομιά

Σας παρουσιάζουμε την πλατφόρμα "Τα καΐκια και η ναυπηγική 
τέχνη στη νεότερη Πολιτιστική Κληρονομιά" (woodenboats.gr), 
μια συλλογική πρωτοβουλία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλ-
λοντος και Πολιτισμού, των Φίλων του Μουσείου Ναυπηγικών και 
Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου, του Εργαστηρίου Διδακτικής Μαθημα-
τικών και Τεχνολογιών Μάθησης του Τμήματος Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών 
Ερευνών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ. 

Πρωταρχικός σκοπός της είναι η ενημέρωση και η ανταλλαγή 
απόψεων αναφορικά με τη διάσωση της ξυλοναυπηγικής τέχνης 
και την οριστική διακοπή της επιδοτούμενης καταστροφής των 
αλιευτικών καϊκιών. Είναι σημαντικό να επιτραπεί να διευρυνθούν οι 
χρήσεις των παραδοσιακών αλιευτικών, με τη δυνατότητα ενοικίασής 
τους από ιδιώτες για ψάρεμα, εκδρομές κ.ά., οι οποίες θα επιφέρουν 
και επιπλέον έσοδα στους ιδιοκτήτες. 

Η ξυλοναυπηγική είναι μια ζωντανή παραδοσιακή τέχνη, που ασκείται για 
αιώνες στον ελληνικό χώρο σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Τα έργα 
της μεταξύ άλλων είναι τα παραδοσιακά αλιευτικά σκάφη, αρκετά εκ των 
οποίων υπάρχουν ακόμη στις ελληνικές θάλασσες, ξεχωρίζοντας τόσο 
για την ιστορική τους ταυτότητα όσο και την αισθητική τους αρτιότητα. 

Στην πλατφόρμα παρουσιάζεται τεκμηριωμένο οπτικό υλικό σχετικά 
με τη ναυπηγική και τα καΐκια, υλικό εντοπισμού των τόπων που βρί-
σκονται τα ξυλοναυπηγεία και τα σημαντικά καΐκια σήμερα (κηρυγμένα 
ή μη ως μνημεία από το ΥΠΠΟΑ) και συμπληρωματικά τεκμήρια, που 
υποστηρίζουν την προσπάθεια διάσωσης της ναυπηγικής παράδοσης 
στην Ελλάδα. Απευθύνεται σε ανθρώπους με διαφορετικά προφίλ, 
όπως επαγγελματίες του κλάδου, ψαράδες, επιστήμονες, ερευνητές, 

ανθρώπους της διοίκησης και της εκπαίδευσης, νέους, παλαίμαχους 
της θάλασσας, καλλιτέχνες και ξένους επισκέπτες. 

Στα πλαίσια προώθησης της δράσης δημιουργήσαμε την παραπάνω 
αφίσα, η οποία πληροφορεί για τα βασικά σημεία της πλατφόρμας. 
Αναφέρει τη σημερινή κατάσταση των ξυλοναυπηγείων, τη σχέση 
που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ της ξυλοναυπηγικής τέχνης και της 
εκπαίδευσης, αναδεικνύει καΐκια που ξεχωρίζουν με την ιστορικότητα 
και την αισθητική τους αρτιότητα. Ακόμη, τονίζεται η κρισιμότητα της 
κατάστασης με την κρατική και ευρωπαϊκή επιδότηση που απαξιώνει 
τα έργα της παραδοσιακής ναυπηγικής. 

Καλούμε όποιον έχει στη διάθεση του υλικό σε σχέση με τα παρα-
πάνω, να επικοινωνήσει μαζί μας, για να το συνεισφέρει για την 
ενίσχυση της πλατφόρμας. Το υλικό μπορεί να είναι βιντεοσκοπημέ-
νο μήνυμα έως 3’ λεπτά, ηχογραφημένο μήνυμα με ή χωρίς φωτο-
γραφίες έως 3’ λεπτά, ή κείμενο έως 300 λέξεις, συνοδευόμενο από 
φωτογραφίες ή βίντεο. 

Πληροφορίες στο email: sak@ellinikietaireia.gr.

Υποστηρίκτρια του Olympic Yacht Show 2022 η Jotun Hellas

Υποστηρίκτρια του Olympic Yacht Show 
2022 είναι η Jotun Hellas, επιβεβαιώνο-
ντας την ενεργή συμμέτοχή της για άλλη 
μια φορά στα ναυτικά δρώμενα του τόπου 
μας. To Olympic Yacht Show, που θα πραγ-
ματοποιηθεί στις σύγχρονες εγκαταστάσεις 
της Olympic Marine στο Λαύριο, 7 με 10 
Οκτωβρίου, αποτελεί το μοναδικό Ναυτικό 
Σαλόνι με σαφή προσανατολισμό στη μεσαία 
και μεγάλη κατηγορία σκαφών αναψυχής με 
τη συμμετοχή των μεγαλύτερων εταιρειών 
yachting τόσο από το εσωτερικό όσο και από 
το εξωτερικό.

Η Jotun ως ηγέτιδα εταιρεία στα ναυτιλιακά 
χρώματα στηρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλ-
λουν στην εξέλιξη και ανάπτυξη της ναυτιλίας. 
Το Olympic Yacht Show αναδεικνύεται ολοένα 
περισσότερο σε πόλο έλξης του κόσμου του 
yachting έχοντας ως στόχο την προβολή ποιο-
τικών προϊόντων και υπηρεσιών. www.jotun.com
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Στη Θεσσαλονίκη το Posidonia Sea Tourism Forum 2023,
η κορυφαία διοργάνωση για την κρουαζιέρα και το yachting στην Ελλάδα

Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί το Posidonia Sea Tourism 
Forum του 2023, την προσεχή Άνοιξη, καθώς οι διοργανωτές του 
κορυφαίου συνεδρίου κρουαζιέρας και yachting στην Ελλάδα απο-
φάσισαν να μεταφέρουν τη διοργάνωση εκτός Αθηνών για πρώτη 
φορά από την έναρξή της, πριν από 11 χρόνια.

Το 7ο Posidonia Sea Tourism Forum θα πραγματοποιηθεί στο 
ξενοδοχείο Makedonia Palace στις 25 - 26 Απριλίου 2023, σε 
μία χρονική περίοδο που βρίσκει το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της 
Ελλάδας να αναδεικνύεται σε σημαντικό κόμβο homeporting για την 
Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, χάριν σε σημαντικές επενδύσεις 
και στην αναβάθμιση των θαλάσσιων και αεροπορικών υποδομών.

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ένωσης Λιμένων 
Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αναμένεται να 
ολοκληρώσει το 2022 με συνολικά 60 αφίξεις κρουαζιερόπλοι-
ων σε σύγκριση με μόλις έξι προσεγγίσεις το 2019, παρουσιά-
ζοντας δηλαδή δεκαπλάσια αύξηση. Συνολικά, 30 από αυτές τις 
αφίξεις αφορούν δραστηριότητα homeporting, σύμφωνα με το 
ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού.

Ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας δήλωσε μεταξύ άλλων: 
«Με πολύ σκληρή και συντονισμένη δουλειά όλων των φορέων, το 
λιμάνι της Θεσσαλονίκης αναβαθμίστηκε και δεκαπλασίασε τις προσεγ-
γίσεις κρουαζιερόπλοιων σε σχέση με το 2019. Αυτό, κωδικοποιημένα, 
σημαίνει αύξηση του τουριστικού προϊόντος και ενίσχυση της τοπικής 
οικονομίας. Ως επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας, το PSTF 2023 
θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, που αξίζει και πρέπει να έχει 
υψηλές επιδόσεις στον θαλάσσιο τουρισμό.»

Ο Αθανάσιος Λιάγκος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 
της ΟΛΘ Α.Ε., δήλωσε: «Στην ΟΛΘ Α.Ε. φιλοδοξούμε να δραστηριοποιού-
μαστε ως πύλη ανάπτυξης, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την πόλη, 
την οικονομία και την κοινωνία. Ως εκ τούτου, ανυπομονούμε να φιλοξε-
νήσουμε το PSTF 2023 και να καλωσορίσουμε στην πόλη μας μερικούς 
από τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς εκπροσώπους του διεθνούς 
κλάδου της κρουαζιέρας και του θαλάσσιου τουρισμού παγκοσμίως».

«Η απόφασή μας να μεταφέρουμε την 7η διοργάνωση του PSTF στη 
Θεσσαλονίκη ήταν εύκολη, καθώς η πόλη εξελίσσεται ταχύτατα σε 
εποχικό κόμβο για το Βόρειο Αιγαίο, έχοντας τη φιλοδοξία να γίνει 
σημαντικό homeport λιμάνι για μια διευρυμένη σεζόν και για όλες τις 
εταιρείες κρουαζιέρας που επιλέγουν να έχουν βάση στην Ελλάδα», 
δήλωσε ο Θεόδωρος Βώκος, Διευθύνων Σύμβουλος των Εκθέσεων 
Ποσειδώνια Α.Ε.

«Μεταξύ άλλων, ένας από τους στόχους του 7ου Posidonia Sea Tourism 
Forum θα είναι η ανάδειξη νέων προορισμών, τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς ο κλάδος της κρουαζιέρας χρειάζεται 
περισσότερες επιλογές στο μέλλον», κατέληξε ο ίδιος.

Το PSTF 2023 διοργανώνεται με την υποστήριξη της ΟΛΘ Α.Ε. ως 
Αδαμάντινου Χορηγού, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Τουρισμού και 
υποστηρίζεται από το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, την CLIA, τη 
MedCruise και την ΕΕΚΦΝ.
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ενημερωτικά

Η X-Yachting υποστηρικτής του AEGEAN 600

YOUTH LAB, τα ελληνικά δερματοκαλλυντικά, 
υποστηρικτής του AEGEAN 600

Για πρώτη φορά την περίοδο 2018-2019 ενημερωθήκαμε από τον 
ΠΟΙΑΘ για τη σκέψη διοργάνωσης μιας ιστιοπλοϊκής εμπειρίας 600 
ναυτικών μιλίων, ισάξιας άλλων καθιερωμένων event παγκόσμιας 
εμβέλειας. Ενός αγώνα, 600 ναυτικών μιλίων non stop στο γεμάτο 
προκλήσεις Αιγαίο.

Λόγω της πανδημίας τελικά η πρώτη εκκίνηση του αγώνα πραγμα-
τοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2021, με εξαιρετική επιτυχία. Το 2022 
επήλθε η επιβεβαίωση και καθιέρωση του θεσμού. 

Ο υψηλός ανταγωνισμός, οι προδιαγραφές του συγκεκριμένου αγώνα 
600νμ, η ναυτικά καλοσχεδιασμένη ‘μυθική’ διαδρομή – καθώς και οι 
απρόβλεπτες και δύσκολες καιρικές συνθήκες του τόπου μας – ταιριά-
ζουν άριστα με τα σχεδιαστικά & κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των 
X-Yachts. 

Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται 
για δύο συνεχόμενες χρονιές 
εκ των μέχρι τώρα αποτελε-
σμάτων με πληρώματα από 
όλο τον κόσμο: 

Aegean 600 (2021)
Χ4.6 Artemis 1st in IRC 
division 2
Χ4.6 Artemis 3rd in IRC overall
Χ4.6 Artemis 3rd in ORC overall

Aegean 600 (2022)
Χ4.6 Artemis 3rd in ORC division 2

Η Χ-Yachting, πλέον μετά από δύο διοργανώσεις είναι μόνιμος 
και ένθερμος υποστηρικτής του offshore αγώνα Aegean 600 και 
διαθέτει για μια ακόμα χρονιά (2023) τα σκάφη της για αγωνιστι-
κή ναύλωση (racing charter). 

Ο διαθέσιμος στόλος για αγωνιστική ναύλωση είναι 2*Χ4.6 , 1* X4.0, 
1*Xp44. 

Όλα τα σκάφη της X-Yachting είναι άρτια προετοιμασμένα σε επίπεδο 
που υπερπληρούν τις προδιαγραφές των κανονισμών, βρίσκονται σε 
άριστη κατάσταση και πλαισιώνονται από την αδιάκοπη υποστήριξη 
της ομάδας της εταιρίας στην Olympic Marine, που είναι η βάση εκκί-
νησης του αγώνα. 

Όλα τα σκάφη είναι εξοπλισμένα με πανιά σχεδιασμένα και κατα-
σκευασμένα από την Quantum Hellas, από laminate υλικά, τα οποία 
επιτρέπουν στις γάστρες τις X-Yachts και στα πληρώματα να δείξουν 
τις αληθινές τους δυνατότητες. 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος: charter@x-yachting.com

H προηγμένη ελληνική σειρά δερμοκαλλυντικών ΥOUTH LAB. 
εστιάζει στην ενδυνάμωση και καλή λειτουργία του μεταβολισμού 
της επιδερμίδας, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την υγιή και 
πιο νεανική όψη του δέρματος.

Έρευνες έχουν δείξει ότι με το πέρασμα των χρόνων, ο ρυθμός μετα-
βολισμού της επιδερμίδας ελαττώνεται και ορισμένα βασικά συστατι-
κά της μειώνονται, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. 

Ταυτόχρονα, το δέρμα εκτίθεται σε συνεχείς περιβαλλοντικές επιθέ-
σεις, όπως οι ρύποι, ο καπνός και ο ήλιος, με αποτέλεσμα την υπολει-
τουργία του συστήματος, που καταλήγει στις γνωστές αλλοιώσεις στο 
δέρμα, όπως θαμπάδα, πανάδες και φυσικά, ρυτίδες.

Μέσα από συνεχή έρευνα και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι 
επιστήμονες της YOUTH LAB. ανακάλυψαν τον τρόπο να αναστρέψουν 
τις συνέπειες αυτές. Δημιούργησαν προηγμένες φόρμουλες από 
βιο-τεχνολογικά, φυσικά και φυτικά ενεργά συστατικά, κυρίως όμως 
βιο-συμβατά συστατικά που αναγνωρίζονται από το δέρμα ως δικά του, 
ώστε να έχουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Έτσι, η επιθυμία κάθε 

ανθρώπου για ένα υγιές δέρμα, 
σε κάθε ηλικία, γίνεται πραγματικότητα.

Γιατί η διατήρηση της νεότητας δεν είναι φαντασία. Είναι αποτέ-
λεσμα πολύχρονης επιστημονικής έρευνας. Είναι η επιστήμη της 
YOUTH LAB.

Η σειρά προϊόντων YOUTH LAB. περιλαμβάνει προϊόντα καθαρισμού, 
μάσκες, ενυδάτωσης / θρέψης, ενεργοποίησης νεότητας, περιποίησης 
σώματος και αντηλιακά, καλύπτοντας κάθε δερματική ανάγκη, ενώ 
απευθύνεται σε ένα ευρύ ηλικιακό κοινό.

Δερματολογικά ελεγμένα προϊόντα, κλινικά αποδεδειγμένα για την 
αποτελεσματικότητά τους, δίχως ύποπτα συστατικά όπως SLES, SLS, πα-
ράγωγα πετρελαίου, φθαλικές ενώσεις, parabens, ζωϊκά παράγωγα και 
γλουτένη. Δεν δοκιμάζονται σε ζώα, ενώ είναι κατάλληλα και για vegans. 

Η YOUTH LAB. έχει ήδη αρκετές σημαντικές βραβεύσεις στο ενεργη-
τικό της: σε επίπεδο καινοτόμων προϊόντων, συσκευασίας και σχεδια-
σμού, ως καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη εταιρεία, ως καινοτόμο brand 
φαρμακείου, αλλά και με το εξαγωγικό βραβείο "Top Export Packaging". 



11Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία του 11ου Posidonia Cup που θα γίνει στις 31 Μαΐου 2024 
στο Φάληρο, στο πλαίσιο της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια (3-7 Ιουνίου 2024, 
Metropolitan Expo). 

Τόσο η έκθεση όσο και τα side events, τα Posidonia Games που παραδοσιακά «ανοίγουν» 
την εβδομάδα των Ποσειδωνίων, θα συγκεντρώσουν ξανά το ενδιαφέρον της παγκόσμιας 
ναυτιλιακής κοινότητας το καλοκαίρι του 2024 στην Αθήνα. Μετά την εντυπωσιακή επι-
στροφή των Ποσειδωνίων το 2022, μετά από μια μεγάλη παύση λόγω της πανδημίας, 
με σχεδόν 2.000 εκθέτες από 88 χώρες και περίπου 29.000 επισκέπτες από 103 χώρες και επικράτειες, η μεγάλη γιορτή της ναυτιλίας 
αναμένεται το 2024 να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην 50ετή ιστορία της. 

Ο Θεόδωρος Βώκος, Διευθύνων Σύμβουλος της διοργανώτριας εταιρείας δήλωσε μετά το πέρας της φετινής έκθεσης: «Τα Ποσειδώνια είναι 
πρεσβευτής του κλάδου, ένα σύμβολο κύρους που αναδεικνύει τη θαλασσινή κληρονομιά της χώρας, και υπηρετώντας αυτόν τον ρόλο 
θα παραμείνουμε πάντα πιστοί στη δέσμευση και την αποστολή μας: να βοηθάμε όλα τα μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας να χαράζουν 
την πορεία τους, να δικτυώνονται και να συνεργάζονται αποτελεσματικά, για πολλά χρόνια ακόμα».

Υπενθυμίζεται ότι το Posidonia Cup είναι το πρώτο και παλαιότερο 
από τα Posidonia Games, και συνδιοργανώνεται από την εταιρεία 
Εκθέσεις Ποσειδώνια ΑΕ και τον ΠΟΙΑΘ.

Εποικοδομητική συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΣΙΤΕΣΑΠ με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,  
κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδο-
μάδα, όπου, αφενός, έγινε ένας απολογισμός της μέχρι σήμερα 
φετινής δραστηριότητας του κλάδου, και, αφετέρου, συζητήθη-
καν διάφορες εκκρεμότητες και αιτήματα που απασχολούν τους 
επαγγελματίες του επαγγελματικού γιώτινγκ. 

Ευχαριστώντας τον υπουργό κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, για την πάντοτε 
ευγενική ανταπόκριση του στα αιτήματα του κλάδου, ο πρόεδρος του 
ΣΙΤΕΣΑΠ κ. Πάρις Λουτριώτης, εξήγησε ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμ-
βρίου υπήρξε αρκετή δραστηριότητα εκτιμώμενη σε ποσοστό περίπου 
75% του 2019, αλλά έχει ήδη μειωθεί η ζήτηση στο σύνολο της 
επικράτειας, για τους επόμενους δύο μήνες. Ο υπουργός, ο οποίος 
πάντοτε εκφράζει ενδιαφέρον και κατά κανόνα ανταποκρίνεται θετικά 
τους προβληματισμούς των επαγγελματιών, για άλλη μία φορά επι-
βεβαίωσέ τη συμπαράσταση του, και συμμετείχε ενεργά στην ωριαία 
αναλυτική συζήτηση για τη διευθέτηση διαφόρων εκκρεμοτήτων, με 
την παρουσία των συνεργατών του, κ. Νίκο Βιδάλη, διευθυντή του 
Γραφείου του, και την υποπλοίαρχο κα Νικολέτα Σερεμετάκη.  
Ο κ. Πλακιωτάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την παρατη-
ρούμενη ανάκαμψη των δραστηριοτήτων του γιώτινγκ, δήλωσε ότι 
καταρχήν θα υποστηρίξει προς τα συναρμόδια υπουργεία τα αιτήματα 
του κλάδου, που έθεσε ο ΣΙΤΕΣΑΠ, μεταξύ των οποίων ήταν τα θέματα 
της διαθεσιμότητας θέσεων ελλιμενισμού στους διάφορους λιμέ-
νες, της παρακολούθησης του ορθολογικού καθορισμού των τελών 
ελλιμενισμού και των χρεώσεων συναφών υπηρεσιών, στις διάφορες 
λιμενικές δομές της χώρας και ιδιαίτερα σε αυτές που ανήκουν σε 
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, στη γρήγορη εξέταση των αιτημάτων τοπο-
θέτησης πλωτών προβλητών, και άλλα. Ειδικότερα, ακόμα για το θέμα 
του Προεδρικού Διατάγματος που αφορά την υποχρέωση αναβάθμισης 
και επέκτασης του φαρμακείου στα μικρά σκάφη (μέχρι 24 μέτρων 
– που δεν έχουν μόνιμο πλήρωμα), ο υπουργός, αντιλαμβανόμενος 
τους προβληματισμούς των εκπροσώπων του κλάδου, επέστησε την 
προσοχή της υπηρεσίας στην εξέταση των σχετικών ευρωπαϊκών και 
ελληνικών διατάξεων (Κοινοτική Οδηγία, Π.Δ., κλπ.) και έδωσε οδηγίες 

για μία στενότερη συνεργασία του Υπουργείου με τον ΣΙΤΕΣΑΠ, προ-
κειμένου να διευθετηθεί το ταχύτερο δυνατό το θέμα των ζητούμενων 
αυξημένων απαιτήσεων ιατροφαρμακευτικών σκευασμάτων και εξο-
πλισμού, το οποίο είναι και πρακτικά ανεφάρμοστο στα μικρά σκάφη, 
όπως εξήγησαν οι εκπρόσωποι του ΣΙΤΕΣΑΠ. Ο υπουργός ήταν επίσης 
ενθαρρυντικός για την αναμενόμενη εφαρμογή του ναυλοσυμφώνου 
που θα διευκολύνει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες του κλάδου και 
δήλωσε ότι πλησιάζει η ολοκλήρωση της εφαρμογής, ενώ εξέφρασε 
αισιοδοξία ότι θα λειτουργήσει από τη νέα σεζόν.  
Ο πρόεδρος του ΣΙΤΕΣΑΠ ευχαρίστησε τον υπουργό κ. Γιάννη Πλακι-
ωτάκη, για τη συμπαράσταση του στον κλάδο, και επανέλαβε το πόσο 
έχει διευκολυνθεί ήδη η λειτουργία, και έχουν απλουστευθεί διαδι-
κασίες, με την εφαρμογή αρκετών από τις νέες διατάξεις, που έχουν 
για πρώτη φορά περιληφθεί στον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε τον 
Απρίλιο 2022. Από πλευράς ΣΙΤΕΣΑΠ στη συνάντηση συμμετείχαν τα 
μέλη του ΔΣ, ο πρόεδρος κ. Πάρις Λουτριώτης, ο Α’ αντιπρόεδρος κ. 
Γιάννης Μακριδάκης, η γενική γραμματέας Δ.Σ. κα Φωτεινή Κιταμ-
ρτζιάν και το μέλος Δ.Σ.-Έφορος Δημοσίων Σχέσεων κ. Δημήτρης 
Δεληκάρης, καθώς και ο οικονομικός σύμβουλος κ. Άγγελος Σφαέλ-
λος και ο επιστημονικός σύμβουλος κ. Χρήστος Πετρέας. Η συνάντηση 
έκλεισε με τη συμφωνία να υπάρξει στενή συνεργασία των υπηρεσιών 
του Υπουργείου με τον ΣΙΤΕΣΑΠ για να διευκρινιστούν οι εκκρεμότητες 
που συζητήθηκαν με τον υπουργό, στο αμέσως επόμενο διάστημα. 

Ανακοινώθηκε το 11ο POSIDONIA CUP

Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΙΤΕΣΑΠ με 
τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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Η Jotun Hellas γιορτάζει την επιτυχημένη συνεργασία 
με τον ΠΟΙΑΘ βάφοντας τον στόλο του με τα καλύτερα 
yachting υφαλοχρώματα της

Η συνεργασία της Jotun Hellas με 
τον ΠΟΙΑΘ κρατάει χρόνια και πιο 
συγκεκριμένα, η νορβηγική εταιρεία 
χρωμάτων είναι ο επίσημος χορηγός 
του Ράλλυ Αιγαίου από το 2017. 

Μετά το τέλος του φετινού Ράλλυ 
Αιγαίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία, ως ένδειξη της καλής 
συνεργασίας και της εμπιστοσύνης που 
έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην εταιρεία 
και τον ΠΟΙΑΘ, η Jotun Hellas παρεί-
χε υψηλής ποιότητας yachting υφα-
λοχρώματα για τη βαφή των σκαφών 
της σχολής του Ομίλου. 

Ο κος Δημήτρης Ζαρογιάννης, Marine 
Global Key Account Manager Jotun 
Hellas, παρευρέθηκε στην καθέλκυση 
των σκαφών μετά τη συντήρησή τους 
και ολοκλήρωση της βαφής τους μαζί 
με τον Πάνο Δημητρακόπουλο υπεύ-
θυνο επικοινωνίας και marketing του 
Ράλλυ Αιγαίου.

ενημερωτικά
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H ΤΕCHNOHULL, στο πλευρό του AEGEAN 600
Η Technohull, η πρωτοπόρος ελληνική εταιρία κατασκευής πολυ-
τελών σκαφών αναψυχής υψηλών επιδόσεων, τα οποία σχεδιά-
ζονται και κατασκευάζονται εξ’ ολοκλήρου στην Ελλάδα σε μια 
υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής, κατέχει την ηγετική θέση στην 
ελληνική αγορά, αλλά και μια ισχυρή θέση σε διεθνές επίπεδο. 

Η εταιρία παράγει μια ευρεία γκάμα σκαφών αναψυχής που αντα-
ποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες χρήσης που ξεκινούν από 
τα 7,8 μ και φτάνουν στα 47 πόδια. Η ναυαρχίδα της εταιρίας είναι 
το Omega 47 που συνδυάζει τις ανέσεις ενός μικρού yacht με τον 
σπορ χαρακτήρα ενός σκάφους υψηλών επιδόσεων. Επενδύοντας 
σταθερά στην υψηλή ποιότητα, τον σχεδιασμό και την υψηλή τεχνο-
λογία των προϊόντων της, η Technohull αποτελεί σήμερα σημείο ανα-
φοράς όχι μόνο εντός των ελληνικών συνόρων αλλά και πολύ πέρα 
από αυτά και συναγωνίζεται με επιτυχία με τα μεγαλύτερα ονόματα 
της αγοράς παγκοσμίως, απολαμβάνοντας διεθνή αναγνώριση και μια 
δυνατή παρουσία με υπερήφανη ελληνική καταγωγή. 

Με έτος ίδρυσης το 2005, έχει συμπληρώσει 17 χρόνια επιτυχούς 
πορείας, έχοντας κατασκευάσει πάνω από 1.500 σκάφη, τα οποία 
πλέουν σε όλο τον κόσμο, από την Αυστραλία έως την Αμερική και 
φυσικά σε όλη την Ευρώπη αλλά και τη Μέση Ανατολή. Η εξαγωγική 
της δραστηριότητα ξεπερνά το 70% της συνολικής της παραγωγής, 
και διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο αντιπροσώπων, ταξιδεύοντας 
με υπερηφάνεια την Ελλάδα στις θάλασσες του κόσμου. Μάλιστα, 
η απόλυτα επιτυχημένη εξωστρεφής πορεία της, έχει συμβάλει όχι 
μόνο στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης κατηγορίας σκαφών στην 
ελληνική αγορά, αλλά και στο να είναι σήμερα η Ελλάδα ένας σημα-
ντικός διεθνής κόμβος κατασκευής σκαφών αναψυχής. Σήμερα, η 
νέα μονάδα κατασκευής της Technohull οδηγεί την εταιρία σε μια νέα 
εποχή, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στο παγκόσμιο στερέωμα 
κατασκευής πολυτελών σκαφών αναψυχής. 

Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη μονάδα πλήρως καθετοποιημένης 
παραγωγής που αναπτύσσεται σε μια έκταση 50 στρεμμάτων και 
συνδυάζει τη χρήση υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας με τη 
δεξιοτεχνία των πλέον έμπειρων τεχνιτών.
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ενημερωτικά

Θάλασσα στο κέντρο της Αθήνας για τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ
Η τοιχογραφία στην οδό Μιχαλακοπούλου 145 
φέρνει τη θάλασσα μέσα στην πόλη, δίπλα 
στους πολίτες και την καθημερινότητά τους, 
με σκοπό να τους ταξιδέψει, να τους εμπνεύ-
σει κα να τους καλλιεργήσει περιβαλλοντική 
συνείδηση για την προστασία των θαλασσών. 

Πρόκειται για μια πρωτότυπη συνεργασία της 
Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περι-
βάλλοντος – HELMEPA με τις εταιρείες-μέλη της, 
τις Environmental Protection Engineering 
S.A. και ERMA FIRST, με στόχο την καλλιέργεια 
περιβαλλοντικής συνείδησης για την προστασία 
των θαλασσών και την υποστήριξη των 17 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, με έμφαση στον Στόχο 14 
"Ζωή στο Νερό". 

Η άνοδος της θερμοκρασίας, η άνοδος της 
στάθμης και η οξίνιση των θαλάσσιων υδάτων 
είναι μερικές από τις σοβαρές ενδείξεις του 
κινδύνου που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια οι-
κοσυστήματα, όπως και η ζωή των ανθρώπων. 
Ειδικότερα η Μεσόγειος θάλασσα που αποτελεί 
και hotspot βιοποικιλότητας είναι εξαιρετικά 
ευαίσθητη στην κλιματική αλλαγή. Το πόσιμο 
νερό, μεγάλο μέρος της τροφής μας και φυσικά 
του οξυγόνου που αναπνέουμε μας τα παρέχουν 
οι ωκεανοί, την ίδια ώρα που απορροφούν το 
90% της επιπλέον θερμότητας και το 30% του 
επιπλέον διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαι-
ρα λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας. Κι 
όμως, οι ωκεανοί και οι πολύτιμες υπηρεσίες που 
μας προσφέρουν υποβαθμίζονται από το ίδιο τον 
άνθρωπο λόγω της ρύπανσης, της υπεραλίευσης 
ή λαθραίας και άναρχης αλιείας και της καταστρο-
φής παράκτιων ή βενθικών βιοτόπων.

Η Όλγα Σταυροπούλου, Γενική Διευθύντρια της 
Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περι-
βάλλοντος – HELMEPA, αναφέρει ότι «από όποια 
άποψη και όψη δούμε τη HELMEPA, θα βρούμε 
θάλασσα, και έναν ενεργό θεματοφύλακα, 40 
χρόνια στην πρώτη γραμμή, για την προστασία 
του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, 
την ασφάλεια στη θάλασσα και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Αυτή η όμορφη θαλασσο-τοιχογρα-
φία, στο κέντρο της πόλης, που δημιούργησε 
ο Έλληνας καλλιτέχνης Atek, μας γεμίζει 
συναισθήματα ξεγνοιασιάς και μας κινητο-
ποιεί να αναλάβουμε δράση για να σώσουμε 
τις θάλασσές μας. Γιατί η θάλασσα είναι ζωή, 
κυριολεκτικά».

Η Ελένη Πολυ-
χρονοπούλου, 
Διευθύντρια 
Επιχειρηματικής 
Ανάπτυξης της 
ERMA FIRST 
και Εκτελεστική 
Αντιπρόεδρος της 
EPE, δήλωσε: «Η 
ERMA FIRST και 
η EPE ενδιαφέρο-
νται βαθιά για την 
προστασία του πε-
ριβάλλοντος και 
την ανταπόδοση. 
Αυτό το εκπλη-
κτικό έργο τέχνης 
είναι το αποτέλε-
σμα μιας τεράστι-
ας προσπάθειας 

συνεργασίας μεταξύ φίλων και συνεργατών 
μας. Ελπίζουμε οι κάτοικοι της περιοχής και η 
ευρύτερη κοινότητα να το απολαύσουν και να 
εμπνευστούν για την ενεργή προστασία του 
περιβάλλοντος και των ωκεανών. Ο απώτερος 
στόχος μας είναι η προληπτική δράση από 
όλες τις πλευρές και τα απτά αποτελέσματα, 
που επιτρέπουν ένα βιώσιμο μέλλον για την 
επόμενη γενιά».

Η δημιουργία τοιχογραφίας αποτελεί μία από 
τις 40 εμβληματικές δράσεις που υλοποιεί η 
HELMEPA φέτος στο πλαίσιο του εορτασμού 40 
χρόνων από την ίδρυσή της (1982), με σκοπό να 
διαδώσει το μήνυμα ότι «Η θάλασσα είναι ζωή. 
Μπορούμε να τη σώσουμε».

Εκπαιδευτικά προγράμματα στα ναυτικά επαγγελματικά 
λύκεια για την δημιουργία κλιματικής 'συνείδησης'
Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA συμπράτ-
τει με τον ιταλικό περιβαλλοντικό οργανισμό Marevivo Onlus και δύο τεχνικά 
λύκεια, το Ναυτικό Ινστιτούτο "G. Da Verrazzano” στο Porto Santo Stefano 
(Grosseto, Ιταλία) και το 1ο ΕΠΑΛ Κονιστρών Ευβοίας για τη διαμόρφωση θαλάσσιας 
και κλιματικής «συνείδησης», με εστίαση στους μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς των 
ναυτικών επαγγελματικών λυκείων, καθώς και ευρύτερα μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
πολιτών και τοπικών κοινωνιών. 

Η κατανόηση και ικανότητα να εξηγούμε με απλά λόγια θέματα όπως οι επιπτώ-
σεις της επίδρασής μας στο θαλάσσιο περιβάλλον και το κλιματικό σύστημα, η 
σημασία της θάλασσας και του κλίματος για τη ζωή στη Γη και την ανθρώπινη 
ζωή, κ.ά. δηλαδή ο "θαλάσσιος και κλιματικός γραμματισμός" (ocean and climate 
literacy) αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για την καλλιέργεια βιώσιμων συμπεριφο-
ρών, ιδιαίτερα για τους νέους επαγγελματίες της θάλασσας.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου “Ride the Wave” με χρηματοδότη-
ση από το πρόγραμμα Erasmus + (2021-2027) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού 
στην Ευρώπη και προβλέπει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων θαλάσσιου και κλιματικού γραμματισμού ειδικά για τα ναυτικά επαγγελματικά 
λύκεια, την ενίσχυση των δεξιοτήτων διδασκαλίας και εκμάθησης των θεμάτων αυτών, καθώς επίσης και την ενεργό συμμετοχή τοπικών κοινοτήτων και 
άλλων εμπλεκομένων από τον χώρο των θαλάσσιων επαγγελμάτων και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος με σκοπό τη δημιουργία ενός "Τοπι-
κού Θαλάσσιου Δικτύου" (Local Sea Network) για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
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Νέα δωρεάν εφαρμογή για όλους 
κατά της θαλάσσιας ρύπανσης
Διαθέσιμη σε όλους είναι η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή SEAtizens Watch για tablet ή/
και κινητά τηλέφωνα (Android και iOS) με σκοπό να ενισχυθεί η συγκέντρωση πολύτι-
μων πληροφοριών για θαλάσσια είδη ή ορατές μορφές ρύπανσης μέσω λήψης φω-
τογραφιών, είτε από την ακτή είτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με κάποιο πλωτό 
μέσο. Πρόκειται για μια εφαρμογή που προάγει και διευκολύνει παράλληλα την Επιστήμη 
των Πολιτών (Citizen Science) καθώς προσφέρει τη δυνατότητα συνεισφοράς σε μια 
συλλογική προσπάθεια συγκέντρωσης δεδομένων με πιθανή επιστημονική αξία, εύκολα 
και απλά. 

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “SEA GUARDIANS – 
Εκπαιδεύοντας τους Φύλακες της Θάλασσας” που χρηματοδοτείται από το Πράσινο 
Ταμείο και υλοποιείται από την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
– HELMEPA, την ΑΕΝΑΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ και τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α), με επιστημονικό αρωγό το Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης (Εργαστήριο Ιχθυολογίας του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ).

Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος “SEA GUARDIANS”, 600 αλιείς, κυβερνήτες και 
πληρώματα σκαφών αναψυχής, αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος και Εμπορικού Ναυτικού, 
στελέχη διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και άλλων θεσμικών φορέων σε όλη 
την Ελλάδα εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για το θαλάσσιο περιβάλλον, την πρόληψη της 
ρύπανσης και την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Συγκεκριμένα, ο A’ κύκλος 
του προγράμματος ολοκληρώθηκε με επιτυχία με τη διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρί-
ων από εξειδικευμένους επιστήμονες σε τρεις θεματικές ενότητες: Θαλάσσιο περιβάλλον 
– Η σημασία και η λειτουργία του, Αλιεία και θαλάσσιο περιβάλλον και Αναψυχή εν πλω 
και θαλάσσιο περιβάλλον, αναδεικνύοντας θέματα σχετικά με την αλιευτική δραστηριότη-
τα και τον θαλάσσιο τουρισμό για περαιτέρω διερεύνηση κατά τον Β’ κύκλο, που προβλέ-
πει τη διοργάνωση σχετικών διαδικτυακών εργαστηρίων (φθινόπωρο 2022).

Περισσότερες πληροφορίες και το εκπαιδευτικό υλικό των σεμιναρίων μπορείτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος  
www.sea-guardians.gr
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Κείμενο: Πάνος Δημητρακόπουλος
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης

Με δύσκολες και απαιτητικές ιστιοδρομίες όρτσα 
– πρύμα μέσα στον Σαρωνικό Κόλπο ο ΠΟΙΑΘ συν-
διοργάνωσε με τον ΝΟΕ και φέτος, για δύο συνεχό-
μενα Σαββατοκύριακα, τον αγώνα που λατρεύουν οι 
ιστιοπλόοι της ανοικτής θάλασσας που προέρχονται 
από το τρίγωνο, όπως οι ολυμπιονίκες Παναγιώτης 
Μάντης & Παύλος Καγιαλής, ο Παναγιώτης Καμπου-
ρίδης, ο Κώστας Μάνθος κ.α 

Το πρώτο Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκαν πέντε ιστιοδρομίες 
με νότιους ανέμους και κλασικές καιρικές συνθήκες. Το δεύτερο 
Σαββατοκύριακο στη διοργάνωση προστέθηκε και ο ΙΟΠ αφού το 12ο 
Athens Trophy συνέπεσε με τον αγώνα που διοργανώνει ο ΙΟΠ και 
είναι αφιερωμένος στη μνήμη του ολυμπιονίκη του 1960 στη Ρώμη, 
Οδυσσέα Εσκιτζόγλου. Έτσι οι τρεις όμιλοι μαζί, αλλά και οι ιστιοπλόοι 
που έλαβαν μέρος στις ιστιοδρομίες, πολλοί από τους οποίους τον 
γνώριζαν προσωπικά και είχαν δεχτεί τις γνώσεις του, απότισαν φόρο 
τιμής στον διακεκριμένο αυτό ιστιοπλόο και χρυσό ολυμπιονίκη. 

Τα πληρώματα των 11 σκαφών που αγωνίστηκαν στις 10 ιστιο-
δρομίες τα δύο Σαββατοκύριακα συμμετείχαν σε δύσκολες τεχνι-
κά κούρσες και τα εξαιρετικά έμπειρα πληρώματα μοιράστηκαν 
όμορφες στιγμές τόσο στη θάλασσα όσο και στη στεριά.

12ο Athens Trophy 2022 - 
Ο αγώνας των «καθαρόαιμων αγωνιστικών» σκαφών

ανοικτή θάλασσα

Αποτελέσματα 12ου Athens Trophy 2022

1. VELOS  Παναγιώτης Μάντης (OLY) & Παύλος Καγιαλής (OLY)

2.  ARISTOFANI  Νικόλαος Σινούρης 

3.  PEGA – MUST0  Δημήτρης Αλεβιζάκης 
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Κείμενο και φωτογραφίες: Πάνος Δημητρακόπουλος 

Όπως κάθε χρόνο ο Πανελλήνιος 
Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θα-
λάσσης, στο πλαίσιο των κοινω-
νικών του δραστηριοτήτων που 
στόχο έχουν την προσφορά στο 
κοινωνικό σύνολο, διοργάνωσε τον 
20ο αγώνα "Αρμενίζοντας για το 
Παιδί" προσφέροντας τα έσοδα 
του στον Εθελοντικό Οργανισμό 
"Το Χαμόγελο του Παιδιού", 
με τον οποίο, από κοινού επίσης, 
πραγματοποιούν σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και αιμοδοσίες. 

Στον αγώνα που διεξήχθη το Σαββατοκύ-
ριακο 4 & 5 Ιουνίου, έτρεξαν 7 σκάφη με 
πλήρωμα δύο ατόμων, μία γυναίκα και έναν 
άνδρα, μια πρωτοτυπία που χρόνια εφαρμόζει 
μόνον ο ΠΟΙΑΘ σε αγώνα δύο ατόμων. 

Η ιστιοδρομία του Σάββατου ήταν η παράκτια 
διαδρομή Φάληρο - Φλέβες - Φάληρο συνο-
λικής απόστασης 21 ν.μ., ενώ την Κυριακή 
έγινε μία τριγωνική διαδρομή συνολικής 
απόστασης 17 ν.μ. 

Οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού 
τους για το 2023, πάντα με στόχο την κοινω-
νική προσφορά στους συνάνθρωπους τους.

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  : 

1. ΙΟΝΙΑ Κυριακή Δεληγεώργη & Τζαννέτος Κυριακίδης 

2. FILIRA Αγγελική Ρόζη & Αναστάσιος Χρονάκος 

3. HARA  Χαρά Κωνσταντινίδου & Θεοδοσίου Γαβριήλ 

20ος αγώνας 
«Αρμενίζοντας για το Παιδί»
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Κείμενα: Ρούλα Γαλάνη, Σπύρος Παπαντωνίου, Κωνσταντίνος Τσιγκαράς, 
Συντακτική Ομάδα ΙΚ, Κωνσταντίνος Θ. Βεργίνας 

Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης 

Κείμενο: Ρούλα Γαλάνη

Με νέες ιδέες και χορηγό για 7η συνεχόμενη χρονιά 
την πολυεθνική εταιρεία χρωμάτων JOTUN, προκηρύ-
χθηκε φέτος το 59ο Ράλλυ Αιγαίου, ο μοναδικός πα-
ραδοσιακός καθαρόαιμος αγώνας ανοιχτής θάλασσας 
που έχει απομείνει στην Ελλάδα. 

Πρώτη αλλαγή από τις προηγούμενες διοργανώσεις η επιλογή 
ενός μόνο νησιού – σταθμού και δεύτερη η αλλαγή της ημερομη-
νίας νωρίτερα το καλοκαίρι 11-20 Ιουνίου. Ο Πανελλήνιος Όμιλος 
Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) αφιέρωσε την εφετινή 
διοργάνωση του Ράλλυ Αιγαίου στη μνήμη της "Σφαγής της Χίου" 
(1822). Έτσι λοιπόν ο σταθμός ήταν το "Νησί της μαστίχας" η πανέ-
μορφη σε στεριά και σε θάλασσα Χίος. 

Στη συνέχεια των φετινών αλλαγών, η εκκίνηση δόθηκε για πρώ-
τη φορά μπροστά από τον Ναό του Ποσειδώνα, στο Σούνιο. 9 

σκάφη σε 2 κατηγορίες ( 5 PERFORMANCE και 4 SPORT) έφθασαν το 
Σάββατο 11 Ιουνίου στις 14. 00 κάτω από τον ναό. Όμως η κακο-
καιρία "Genesis" που επικρατούσε στην περιοχή ήθελε να δοκιμάσει 
τους ιστιοπλόους πριν το σήμα της εκκίνησης με ένα δυνατό μπουρίνι. 
Η Επιτροπή Αγώνων έδωσε μια μικρή αναβολή ώστε να περάσουν τα 
καιρικά φαινόμενα και λίγα λεπτά μετά δόθηκε η εκκίνηση της πρώτης 
ιστιοδρομίας με προορισμό το λιμάνι της Βολισσού στη δυτική Χίο, 
απόστασης 104 ν. μ. . 

Μετά το ακρωτήριο του Σουνίου τα σκάφη ακολούθησαν διαφορετική 
τακτική. Κάποια σκάφη πέρασαν μεταξύ Αττικής και Μακρονήσου τα 
υπόλοιπα άφησαν τη Μακρόνησο αριστερά και ταξίδεψαν κοντά στις στε-
ριές της Άνδρου. Όσα προτίμησαν να κρατηθούν κοντά στην Εύβοια τα-
λαιπωρήθηκαν αλλά όλοι όταν πήραν τον αέρα του Αιγαίου στο πέρασμα 
στο Κάβο Ντόρο διέσχισαν με γρήγορες ταχύτητες το πέλαγος μιας και η 
πλεύση ήταν ανοιχτή πλαγιοδρομία. Η ένταση του ανέμου τη νύχτα ήταν 
από 15 έως 20 κόμβους και το φεγγάρι διευκόλυνε τους ιστιοπλόους.

Κανονιά στο λιμάνι της Βολισσού πήρε στις 1:42 το OPTIMUM S-

Αφιερωμένο στη μνήμη της "Σφαγής της Χίου" - (1822-2022)

59o Ράλλυ Αιγαίου 2022
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SAMOS STEAMSHIP. Οι τερματισμοί συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα μέχρι 
και τις 18. 00 το απόγευμα της Κυριακής. Πρώτη θέση στη βαθμο-
λογία στα Performance πήρε το σκάφος VELOS με κυβερνήτες τους 
ολυμπιονίκες Τ. Μάντη – Π. Καγιαλή. ενώ στη βαθμολογία στα SPORT 
πρώτευσε το σκάφος TRINITY, συμμετοχή από την Αυστρία. 

Η τοπική κοινότητα και ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Βολισσού κα-
λωσόρισαν τη Δευτέρα το πρωί τα πληρώματα του Ράλλυ Αιγαίου με 
ένα πλούσιο πρωινό με τοπικά προϊόντα. Στη συνέχεια, οι ιστιοπλόοι 
καθάρισαν την παραλία Μάνανδρος, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής 
δράσης του Π. Ο. Ι. Α. Θ. "Να Σώσουμε Τις Θάλασσές Μας". 

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη, τα σκάφη πήραν εκκίνηση έξω από το λιμάνι 
της Βολισσού για την τοπική ιστιοδρομία με διαδρομή προς τη βρα-
χονησίδα Βενέτικο στα νότια της Χίου και επιστροφή στη Βολισσό, 
απόστασης 48,5 ν. μ. Στη διαδρομή προς το Βενέτικο επικράτησαν 
ισχυροί βόρειοι άνεμοι που έφθαναν τους 30 κόμβους και ευνόησαν τα 
σκάφη που κρατήθηκαν ανοιχτά στο πέλαγος. Τα σκάφη που κρατήθηκαν 
κοντά στις στεριές της Χίου ταλαιπωρήθηκαν από κοψίματα του αέρα 
ο οποίος μειώθηκε αρκετά στο καβατζάρισμα της βραχονησίδας. Στην 
επιστροφή προς τη Βολισσό, πλεύση όρτσα, πάλι ευνοήθηκαν τα σκάφη 
που κρατήθηκαν στο πέλαγος. Κανονιά πήρε το OPTIMUM S-SAMOS 
STEAMSHIP στις 17:50 το απόγευμα. Στη βαθμολογία στα Performance 
πρώτο ήρθε το σκάφος PEGA της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων με 
κυβερνήτη τον Θοδωρή Τσουλφά και πλήρωμα αξιωματικούς και τεταρ-
τοετείς δοκίμους της ΣΝΔ. Στα Sport πρώτο στη βαθμολογία το σκάφος 
SUNFIZZ από τη Μυτιλήνη με κυβερνήτες τους Ευστράτιο & Δημήτριο 
Πάλλη. 

Το πρωί της Τετάρτης, ο πρόεδρος του Π. Ο. Ι. Α. Θ. Ιωάννης Μαρα-

γκουδάκης, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και των πληρωμάτων των 
σκαφών, μετέβησαν στο μνημείο της "Σφαγής της Χίου" στον κάβο Με-
λανιό όπου πραγματοποιήθηκε εκ μέρους του ΠΟΙΑΘ κατάθεση στεφάνου. 

Η Τετάρτη επίσης ήταν ημέρα ψυχαγωγίας για κυβερνήτες, πληρώματα 
και όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης. Όλοι πέρασαν αξέχαστα 
στην εκδρομή που οργάνωσε ο Όμιλος με επίσκεψη σε αξιοθέατα του 
νησιού (Πυργί, Μεστά, Νέα Μονή), μπάνιο στην παραλία Αγία Φωτιά και 
δείπνο με ένα θαυμάσιο ηλιοβασίλεμα στα ορεινά Αυγώνυμα. 

Πέμπτη πρωί στις 11. 00 δόθηκε εκκίνηση για τη δεύτερη τοπική 
ιστιοδρομία προς σημείο στροφής στον όρμο των Ψαρών και 
επιστροφή, απόστασης 33 ν. μ. Επεισοδιακή εκκίνηση με αρκετά 
πρόωρα σκάφη και κόψιμο του αέρα στη γραμμή εκκίνησης. Δυνατό 
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μελτέμι επικράτησε και σε αυτή τη διαδρομή με τα σκάφη να ταξιδεύουν 
όρτσα προς τα Ψαρά και να επιστρέφουν πρύμα. Κανονιά το OPTIMUM 
S-SAMOS STEAMSHIP στις 14:15, γρήγορη κούρσα, στις 17: 00 είχαν 
τερματίσει όλα τα σκάφη. Στη βαθμολογία στα Performance πρώτο ήρθε 
και πάλι το σκάφος PEGA ενώ στα Sport πρώτο στη βαθμολογία το σκά-
φος WATER GIPSY με κυβερνήτη τον Ι. Μαραγκουδάκη. 

Το ίδιο απόγευμα οργανώθηκε και ο καθιερωμένος πλέον διαγωνισμός 
ζωγραφικής, που χορήγησε για 4η χρονιά η JOTUN. Tα πληρώματα, 
κλήθηκαν να σχεδιάσουν το θέμα που θα κοσμεί τα συλλεκτικά 
μπλουζάκια του 60ου Ράλλυ Αιγαίου του 2023 και επτά ιστιοπλόοι 
και δύο μέλη του πληρώματος του συνοδευτικού σκάφους ΑΤΛΑΣ 1 του 
Πολεμικού Ναυτικού, πήραν μπλοκ ζωγραφικής, μολύβια και μπογιές και 
ξεδίπλωσαν το ζωγραφικό τους ταλέντο. Την τελευταία βραδιά στη Χίο, 
οι τοπικές αρχές διοργάνωσαν στο λιμάνι της Βολισσού την απονομή 
των επάθλων για όλες τις ιστιοδρομίες που διεξήχθησαν η οποία πλαι-

σιώθηκε με παραδοσιακούς χορούς και φιλοξενία των πληρωμάτων με 
τοπικές γεύσεις. 

Την Παρασκευή το πρωί στις 11:20 δόθηκε η εκκίνηση για την ιστι-
οδρομία της επιστροφής από τη Χίο με τερματισμό στο Σούνιο. Ο 
δυνατός βοριάς που πέρασε και τους 30 κόμβους σε κάποια σημεία, με 
πλεύση ανοιχτή πλαγιοδρομία βοήθησε τα σκάφη να κροσσάρουν γρή-
γορα το Αιγαίο και μετά το στενό του Καφηρέα να ανοίξουν μπαλόνια 
προς τη Μακρόνησο. Ο αέρας, αρκετά πεσμένος καθώς έδυε ο ήλιος, 
έπαιζε παιγνίδια τακτικής μέχρι τον τερματισμό στο Σούνιο. 

Τον στόλο του Ράλλυ Αιγαίου συνόδευσε το Πλοίο Γενικής Υποστη-
ρίξεως του Πολεμικού Ναυτικού "Άτλας Ι". Το πλοίο αγοράστηκε 
το 2019 από το Ίδρυμα Π. Λασκαρίδης και παραδόθηκε στο Πολεμικό 
Ναυτικό στις 2 Δεκεμβρίου 2019. 

Κανονιά το OPTIMUM S-SAMOS STEAMSHIP στις 19:17 ενώ τα 
υπόλοιπα σκάφη τερμάτιζαν μέχρι τις 2:00 μετά τα μεσάνυχτα. Το 
OPTIMUM S κέρδισε και στη βαθμολογία την τέταρτη ιστιοδρομία ενώ 
το WATER GIPSY κέρδισε πάλι στα SPORT. Με την τελετή απονομής 
των επάθλων έκλεισε στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου η διοργάνωση του 
59ου Ράλλυ Αιγαίου. Όλοι οι ιστιοπλόοι που συμμετείχαν στο Ράλλυ, 
νικητές και μη, ένοιωσαν τη γλυκιά αίσθηση της ολοκλήρωσης ενός 
ακόμα απαιτητικού ταξιδιού στα νερά του Αιγαίου και προσμένουν από 
τον ΠΟΙΑΘ την ανακοίνωση για το επόμενο Ράλλυ – θεσμό που κλείνει 
του χρόνου 60 χρόνια . 

Α. Β. Γ.

Λ Ε Ζ Α Ν Τ Ε Σ

Α. Ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ Ιωάννης Μαραγκουδάκης τίμησε τον ιστορικό-δημοσιογράφο Τίτο Αθανασιάδη  
 καθώς και τον γλύπτη Νίκο Γεωργίου για την προσφορά τους στο 59ο Ράλλυ Αιγαίου. 

Β. Οι υποστηρικτές του 59ου Ράλλυ Αιγαίου από αριστερά προς τα δεξιά, Αλέξανδρος Κουρής (ΝΗΣΟΣ),  
 Δώρα Γερογιάννη (ΣΚΑΙ), Κωνσταντίνος Κορωνάκης (D.KORONAKIS SA), Ιωάννης Σοφικίτης  
 (Ν.A.Ο.ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ) & Κώστας Μπούρος (G4S Telematix) που τιμήθηκαν από τον από τον πρόεδρο του  
 ΠΟΙΑΘ για την προσφορά τους στο 59ο Ράλλυ Αιγαίου.

Γ. Ο αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ, με την τιμητική πλακέτα του 59ου Ράλλυ Αιγαίου.
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Κ ΑΤ Η Γ Ο Ρ Ι Α  P E R F O R M A N C E :

1.  PEGA - Θεόδωρος Τσουλφάς (φωτ.1)

2.  VELOS - Παναγιώτης Μάντης & Παύλος Καγιαλής (φωτ.2)

3.  OPTIMUM S – SAMOS STEAMSHIP  
 Περικλής Λιβάς & Βαγγέλης Νικολόπουλος (φωτ.3)

Κ ΑΤ Η Γ Ο Ρ Ι Α  S P O R T:

1.  WATER GIPSY - Ιωάννης Μαραγκουδάκης (φωτ.4)

2.  ALTER EGO – Στέλιος Μπόνας (φωτ.5)

3.  TRINITY – Walter Kraher (φωτ.6)

1.

3.

5.

2.

4.

6.

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
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Κείμενο: Σπύρος Παπαντωνίου

Ραλλυ Αιγαίου από τη σκοπιά ενός ερασιτέχνη

Μόλις έμαθα ότι το φετινό ράλλυ θα πήγαινε Χίο, χά-
ρηκα πάρα πολύ. Έχω ακούσει τόσα για το νησί, έχω 
τόσους φίλους που έχουν σπίτι εκεί, οπότε η ευκαιρία 
ήταν μπροστά μας. Φέτος πάμε Χίο!

Οι γνωστές προετοιμασίες, έλεγχος σκάφους όπως πάντα, αλλά η 
στενωπός φέτος ήταν η αναζήτηση πληρώματος. Τελικά στο παραπέ-
ντε βρήκαμε πάλι αρκετούς άξιους. Αυτή τη φορά όμως μεγαλώσαμε 
και τον αριθμό, είμασταν οκτώ.

Η εκκίνηση στο Σούνιο είχε κάποια απρόοπτα. Πρώτον ένα μεγά-
λο μπουρίνι που πλησίαζε απειλητικά. Ευτυχώς είχε ξεθυμάνει 
όταν μας έφτασε. Αλλά στο πεντάλεπτο, σπάει ένα εξάρτημα της 
προέκτασης. Ευτυχώς είχαμε ένα ανταλλακτικό από την παλιά 
προέκταση. Ένας τιμόνευε με τη λαγουδέρα, και δύο ακολουθούσαν 
το τιμόνι με τα κατσαβίδια και κλειδιά να βιδώσουν το εξάρτημα.. ήθε-
λε βίντεο η φάση αυτή… Μετά την εκκίνηση με σχεδόν μπουνάτσα 
αφού είχε περάσει το μπουρίνι, είχαμε την ωραιότερη φωτογραφία 
κάτω από τον ναό με το ελαφρύ μπαλόνι. Το κυνήγι είχε αρχίσει. Μέχρι 
τον Κάβο Ντόρο ήταν νορμάλ τα πράγματα. Πριν βραδιάσει μια καλή 
μακαρονάδα αναπτέρωσε το ηθικό όλου του πληρώματος. Στο πέλαγος 
έξω άρχισαν να αγριεύουν τα πράγματα. Η νύχτα σκοτεινή, και ο αέρας 
να φτάνει τα εφτά μποφόρ, ευτυχώς από το πλάι. Οπότε πήραμε την 
απόφαση, μία μούδα, και το μικρό μπαλόνι θυέλλης. Αυτό μας ανέβασε 
στους 10-11 κόμβους, τρώγαμε συνέχεια μικρά broach επειδή το κύμα 
μας έπαιρνε το πηδάλιο, μόλις έπεφτε λίγο ο αέρας, αλλά η μούδα τα 

έσωνε, και καταφέρναμε να ποδίζουμε χωρίς μεγάλες περιπέτειες ή 
απώλεια ταχύτητας. Κοινώς πετάγαμε.. Το βασικό όμως η απόσταση 
από τους μπροστινούς μίκραινε, και η απόσταση από τους πίσω μεγά-
λωνε ραγδαία. Δυστυχώς όμως λίγα μίλια πριν τον τερματισμό η Χίος 
έκοψε τον αέρα, έτσι μας έπιασαν πάλι οι πιο πίσω και εμείς κολλήσαμε 
στους μπροστινούς.

Αυτή ήταν μια συναρπαστική νύχτα από πλευράς ναυτοσύνης και ιστιο-
πλοΐας, άσχετο εάν δεν καταφέραμε τίποτα. 
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Στις άλλες ιστιοδρομίες, πήγαμε πιο συντηρητικά, για τα Ψαρά π.χ. το 
μπαλόνι το σκεφτόμαστε, αλλά μείναμε με τα μικρά φλοκάκια. Ο αέρας 
ήταν συνέχεια γύρω στους 30 κόμβους.

Στην επιστροφή ξεκινήσαμε με τον μεγάλο φλόκο, αλλά γρήγορα φρε-
σκάρισε, έπρεπε να το είχαμε προβλέψει. Η αλλαγή στο J1 μας κόστισε 
αρκετά. Μετά όμως, "μέθοδος" λέγεται το κόλπο που εφαρμόζεται δύο 
φορές. Πάλι Α5 με μία μούδα, μέχρι τον Κάβο Ντόρο. Μετά φλόκο, και 
στον κόλπο της Καρύστου κοντά στο Μαντίλι το Α1, το μεγάλο μπαλόνι. 
Εκεί σταθήκαμε πολύ τυχεροί, επειδή τόσο ο αέρας της Καρύστου βγήκε 
δυνατός και ευνοϊκός, αλλά και το ρεύμα της Καρύστου μας πήγαινε τρέ-
νο. Βλέπαμε τους άλλους κοντά στην Άνδρο και Τζια να μένουν πίσω.. 
Στη Μακρόνησο έκοψε τελείως ο αέρας.

Το ράλλυ αυτό θα μας μείνει αξέχαστο. Τόσο για την τουριστική 
πλευρά, που είχαμε μια εβδομάδα να γυρίσουμε και να απολαύ-
σουμε το ωραίο και σημαντικό αυτό νησί, αλλά και ιστιοπλοϊκά που 
είχαμε την ευκαιρία να παλέψουμε με τους δυνατούς αέρηδες και 
να τα βγάλουμε πέρα χωρίς ζημιές η αβαρίες, μέσα σε έναν αφρό 
της πλώρης μπροστά από ένα τεράστιο αυλάκι της πρύμης.

Η απογοήτευση ήταν όμως από τις λίγες συμμετοχές. Το μεγάλο 

ερώτημα είναι γιατί; Έφυγαν οι λάτρεις της θάλασσας; Ένα ταξίδι 
εκατό μιλίων φαίνεται μεγάλο σήμερα; Γιατί μόνο Φάληρο - Αγκί-
στρι; Πιο πέρα δεν έχει;

Από την άλλη δυο 20χρονες φοιτήτριες παίρνουν ανοιχτό βαρκάκι 
5.5 μέτρων στη Μάλτα γυρίζουν όλη τη Σικελία, Ιόνιο, Αιγαίο, 
όπου συναντάνε και πάνω από 9 μποφόρ, και φτάνουν στην Πόλη 
όπου τις αποθεώνουν. Όλα αυτά εν έτει 1955. Τώρα τι έγινε και 
στράβωσε το άθλημα;

Η λέξη ερασιτέχνης στον τίτλο δείχνει ότι θα τρέχουμε μόνο επειδή μας 
αρέσει η θάλασσα. Ποτέ δεν θα ζητήσω ούτε χορηγία ούτε επιδότηση. 
Είναι τελείως διαφορετική η χαρά να το κάνεις για το κέφι σου, 
για την αγάπη, για την περιπέτεια, από το να έχεις έναν χορηγό 
που σε πιέζει να τον προβάλλεις με καλύτερες θέσεις. Σίγουρα 
δεν θα έχουμε τα πιο καινούρια πανιά και τον πιο μοντέρνο εξοπλισμό, 
αλλά ο αφρός της πλώρης ίδιος είναι και η χαρά της περιπέτειας πολύ 
μεγαλύτερη, γιατί το κάνουμε μόνο για μας, αφανείς. Φέτος κατάλαβα το 
μεγαλείο του «λάθε βιώσας». Και έτσι θα συνεχίσω από εδώ και πέρα.

Ένας ακόμη ιστιοπλοϊκός μαραθώνιος τελείωσε με 
δυνατές συγκινήσεις, καλή παρέα και το καλύτερο 
αποτέλεσμα. Διαφορετικός από άλλες χρονιές όχι 
μόνο γιατί πραγματοποιήθηκε ένα μήνα νωρίτερα, στα 
μέσα Ιουνίου, αλλά γιατί οι διαδρομές που χαράχτη-
καν είχαν πορεία και βάση εξόρμησης ένα νησί και 
μόνο: την μυροβόλο και ανεξερεύνητη Χίο, το νησί της 
μαστίχας. Η φετινή διοργάνωση του Ράλλυ Αιγαίου 
ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της "Σφαγής της Χίου", 
στη σφαγή δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων από τους 
Οθωμανούς Τούρκους στις 30 Μαρτίου 1822, ως 
αντίποινα για την κήρυξη της επανάστασης.

Η εκκίνηση δόθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου της 11ης Ιουνίου από 
τη θαλάσσια περιοχή μπροστά από τον επιβλητικό ναό του Ποσειδώ-
να στο Σούνιο. Τα σκάφη χάραξαν πορεία προς την Βολισσό, σε μια 
απόσταση περίπου 105 ναυτικών μιλίων με μεταβαλλόμενες καιρικές 
συνθήκες που ταλαιπώρησαν αρκετά τον στόλο. Με την άγρυπνη 
συνοδεία του πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού τα περισσότερα 
πληρώματα έφτασαν την επομένη το πρωί στη Χίο, όπου γνώρι-
σαν τη χιώτικη φιλοξενία και απόλαυσαν παραδοσιακές γεύσεις 
του νησιού. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στη Χίο εκτός από 
όμορφες περιηγήσεις στα αξιοθέατα του νησιού, είχαν προγραμ-
ματιστεί να διεξαχθούν δύο ιστιοδρομίες, μία προς την ηρωική 
νήσο των Ψαρών και μία προς τη βραχονησίδα Βενέτικο στα νότια 
παράλια του νησιού. Οι τοπικές ιστιοδρομίες πραγματοποιήθηκαν με 

ισχυρούς βόρειους ανέμους που έφταναν, σε ορισμένα σημεία, και τα 
έξι μποφόρ. Ο αριθμός των συμμετοχών, αν και μικρότερος από προη-
γούμενες χρονιές, δεν επηρέασε καθόλου την αγωνιστική ένταση και 
τη διεκδίκηση μιας θέσης στο βάθρο που έμελλε - όπως σχεδόν τις 
περισσότερες φορές - να κριθεί στην τελευταία ιστιοδρομία, κατά την 
επιστροφή στο Σούνιο. 

Το κάθε Ράλλυ Αιγαίου είναι μοναδικό. Μοναδικό όχι μόνο λόγω 
της διαφορετικής διαδρομής που ακολουθείται, αλλά λόγω 
του γεγονότος ότι το Αιγαίο πέλαγος είναι απρόβλεπτο και σε 
κάθε σημείο στροφής δεν γνωρίζει κανείς τι θα συναντήσει: το 
μικροκλίμα και η μορφολογία των νησιών επηρεάζουν σε μεγάλο 
βαθμό τον θαλάσσιο στίβο. 

Κείμενο: Κωνσταντίνος Τσιγκαράς

59o Ράλλυ Αιγαίου. Μία ιστορία πλεύσης στον μακροβιότερο 
αγώνα ανοικτής θαλάσσης
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Ο Αίολος, άλλοτε σύμμαχος στην προσπάθεια μας και άλλοτε εμπόδιο 
στα μίλια που πρέπει να διανύσουμε, μας θυμίζει πάντοτε ότι δεν είναι 
μόνο η ναυτοσύνη που δοκιμάζεται στον αγώνα αυτό, αλλά κυρίως η 
υπομονή και η αντοχή των νεύρων…, γιατί και όταν πιστεύει κανείς 
ότι μπορεί να ταξιδέψει καλύτερα και να τριμάρει σωστά τα πανιά 
του, χρειάζεται σύμμαχο τον Ποσειδώνα και την πίστη ότι θα 
βγει από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει λόγω 
'κοψίματος' αέρα, μπουνάτσας ή αστοχίας εξοπλισμού. Και η τύχη 
στους αγώνες αυτούς μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Και αν έρθει 
και ένα καλό 'πλασάρισμα' ή κάποια νίκη σε κάποιο μπράτσο, τότε αυτή 
θα είναι τόσο η επισφράγιση της προσωπικής προσπάθειας όσο και 
του πληρώματος που έκανε ό,τι μπορούσε και εκμεταλλεύτηκε όλες 
τις δυνατότητες πλεύσης, όπως και τις ικανότητες του σκάφους για τη 
συγκεκριμένη διαδρομή. 

Για μια ακόμη χρονιά είχα την τιμή να τρέξω με το σκάφος της Σχο-
λής Ναυτικών Δοκίμων, με πλήρωμα όχι μόνο καταξιωμένους ιστιο-
πλόους, αλλά και τεταρτοετείς δόκιμους που μόλις είχαν αποφοιτήσει 
από τη Σχολή και επέλεξαν μάλιστα οι ίδιοι να χρησιμοποιήσουν τις 
πολύτιμες μέρες της αδείας τους για να συμμετάσχουν στον ιστορικό 
αυτό θεσμό. Στόχος όλης της ομάδας ήταν και είναι πάντα να απολαύ-
σουμε τη διαδρομή και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να ευχα-
ριστηθούμε πρώτα την ιστιοπλοΐα και σιγά - σιγά να παλέψουμε για 
την πρωτιά. Και τα καταφέραμε, κατακτώντας το βαρύτιμο κύπελλο, με 
το σκάφος "PEGA" στην αγωνιστική κατηγορία Performance ισοβαθ-
μώντας στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης με το σκάφος "Velos" 
των ολυμπιονικών Τάκη Μάντη – Παύλου Καγιαλή. 

Η τελετή της απονομής των βραβείων στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου 
απλά κλείνει την αυλαία μιας πολυήμερης προσπάθειας να δαμάσει 
κανείς το σκάφος και τις συνθήκες που επικράτησαν στο πέλαγος αλλά 
και τις σκέψεις του για τον αγώνα. Ανατρέχει λοιπόν σε όλες εκείνες τις 
στιγμές με χαμόγελο γιατί είναι αυτές που παραμένουν και όχι η όποια 
κακουχία ή άλλη δυσκολία που μπορεί να συναντήσει κανείς.

Όταν ταξιδεύω στο Αιγαίο πέλαγος και βλέπω το σκάφος να ενώνεται 
με τα κρυστάλλινα νερά του και εγώ να ταυτίζομαι με το σκάφος, κάθε 
αρνητική σκέψη απομακρύνεται και όλα τα υπόλοιπα που με προβλη-
ματίζουν μένουν στη στεριά για να τα αντιμετωπίσω με καθαρότερο 
μυαλό στην επιστροφή. 

Συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή του ΠΟΙΑΘ που τόσα χρόνια 
δουλεύει ακούραστα με ζήλο και επιμονή και κατορθώνει να φέρει το 
Ράλλυ Αιγαίου πάντα πρώτο στην καρδιά των ιστιοπλόων ανοικτής 
θαλάσσης και μη, αναδεικνύοντάς το σε αληθινή γιορτή για το ναυτα-
θλητισμό και τον θαλάσσιο τουρισμό.

Ραντεβού λοιπόν ξανά στην επετειακή 60η διοργάνωση στον 
ιστορικότερο ιστιοπλοϊκό θεσμό της χώρας, που με την παρου-
σία των ελληνικών πανιών στο Αιγαίο εξυπηρετεί εκτός από τον 
αγωνιστικό και εθνικό στόχο. 

Το 59ο Ράλλυ Αιγαίου πραγματοποιήθηκε και 
φέτος με μεγάλη επιτυχία εξασφαλίζοντας 
ακόμα μια φορά τη συμμετοχή έμπειρων 
πληρωμάτων, τα οποία και δοκιμάστηκαν στις 
ιδιαίτερες συνθήκες του Αιγαίου Πελάγους. 
Η φετινή διοργάνωση του Ράλλυ Αιγαίου 
ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της "Σφαγής 
της Χίου" (1822) και στο πρόγραμμα της 
συμπεριελάμβανε περιβαλλοντικές ενέργειες 
με συμβολικό χαρακτήρα όπως ο καθαρισμός 
παραλίας της Χίου από τα πληρώματα σε 
συνεργασία με τη HELMEPA. 

Το Ράλλυ Αιγαίου, ένας από τους μακρο-
βιότερους ναυτικούς θεσμούς του τόπου 
μας, υποστήριξε για έβδομη συνεχή χρο-
νιά ως επίσημος χορηγός, η Jotun Hellas. 
Ως ηγέτιδα εταιρεία χρωμάτων στον χώρο 

της ναυτιλίας, η Jotun Hellas στηρίζει 
τις πρωτοβουλίες που ισχυροποιούν και 
αναδεικνύουν τη ναυτική παράδοση. 

Ο Δημήτρης Ζαρογιάννης, Marine Global 
key Account Manager, ως εκπρόσωπος της 
Jotun Hellas παρευρέθηκε στα δρώμενα 
του Ράλλυ Αιγαίου και με ιδιαίτερη χαρά 
δήλωσε «θα θέλαμε να συγχαρούμε όλους 
όσοι συνέβαλαν στο να πραγματοποιηθεί 
με επιτυχία και αυτή τη φορά το Ράλλυ 
Αιγαίου. Πιστεύουμε και αισιοδοξούμε ότι 
θα είμαστε εδώ και για το 60ο επετειακό, 
υποστηρίζοντας τον θεσμό και την ελληνι-
κή ναυτοσύνη.»

Για 7η χρονιά η Jotun Hellas επίσημος χορηγός  
του Ράλλυ Αιγαίου
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Κείμενα: Συντακτική Ομάδα ΙΚ

Χορηγοί & υποστηρικτές
Χορηγός του αγώνα για 7η συνεχόμενη χρονιά, ήταν η πολυεθνική εται-
ρεία χρωμάτων JOTUN, που από το 2016 είναι δίπλα μας στον αγώνα. 
Υποστηρικτές ήταν οι εταιρείες, D. KORONAKIS S.A. ένας από τους 
μεγαλύτερους κατασκευαστές σχοινιών και αλυσίδων για τη ναυτιλία, η 
εταιρεία τεχνικής υποστήριξης σε ποντοπόρα πλοία TECHNAVA S.A., η 
Olympic Marine στο Λαύριο, η μπύρα ΝΗΣΟΣ από την Τήνο και το φυ-
σικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν ο τηλεοπτικός 
σταθμός ΣΚΑΙ που μετέδιδε ανταποκρίσεις από την αγώνα, η εφημερίδα 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, η αθλητική εφημερίδα SPORTIME και ο ιστότοπος της 
ομογένειας HDNΝΥ. Υποστηρικτής τεχνολογίας ήταν για μία ακόμα χρο-
νιά η εταιρεία G4S, που με τον εξοπλισμό που παρέχει στα σκάφη του 
αγώνα κάνει εφικτή την εξ αποστάσεως 
παρακολούθησή τους σε πραγματικό χρό-
νο. Όλες οι ενέργειες για την προστασία 
του περιβάλλοντος έγιναν ακολουθώντας 
το slogan του ΠΟΙΑΘ "Να Σώσουμε Τις 
Θάλασσές Μας" και με τη συνεργασία 
της "Ελληνικής Ένωσης Προστασί-
ας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος" 
(HELMEPA). Να αναφέρουμε επίσης ότι 
συνδιοργανωτές του 59ου Ράλλυ Αιγαίου 
που διεξήχθη και φέτος με την υποστήρι-
ξη του Πολεμικού Ναυτικού, ήταν η Πε-
ριφέρεια Βορείου Αιγαίου και ο Δήμος 
Χίου, ενώ συνεργαζόμενοι Όμιλοι ήταν ο 
Ναυτικός Όμιλος Χίου και o Ναυτικός 
Αθλητικός Όμιλος Λαυρεωτικής.

Διαγωνισμός Ζωγραφικής για 4η χρονιά!
Όπως τα τρία προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος ο χορηγός του αγώ-
να, η JOTUN, που έχει αγκαλιάσει αυτή την πρωτότυπη και μοναδική 
ιδέα για την ελληνική ιστιοπλοΐα, έδωσε τη δυνατότητα στα πληρώματα 
που συμμετείχαν στον αγώνα να αναδείξουν τις ζωγραφικές τους ικανό-
τητες. Στόχος της ιδέας, όπως και έγινε ήταν η εκτύπωση της βραβευ-
μένης ζωγραφιάς στο επίσημο μπλουζάκι του επόμενου Ράλλυ Αιγαίου, 
αφού πρώτα επιλεγεί μέσα από δημόσια ψηφοφορία στα social media. 

Έτσι και φέτος περισσότεροι από εννέα αθλητές κάθισαν για αρκετές 
ώρες και χρησιμοποιώντας τα διάφορα είδη ζωγραφικής που η JOTUN 
φροντίζει να φτάσουν στον νησί σταθμό του αγώνα, που φέτος ήταν η 
ΧΙΟΣ, ξεδίπλωσαν τις ζωγραφικές και δημιουργικές τους ικανότητες. 

Για το επετειακό μπλουζάκι του 60ου Ράλλυ Αιγαίου τελικά επιλέχθηκε η 
ζωγραφιά του Εμμανουήλ Νασίουλα, Υποπλοίαρχου Μηχανικού του Πολε-
μικού Ναυτικού με καθήκοντα Α' Μηχανικού στο πλοίο Γενικής Υποστήριξης 
Άτλας Ι. που ακολουθούσε το 59ο Ράλλυ Αιγαίου. Αξίζει να αναφέρουμε 
ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ιδέας αυτής, ζωγράφισαν δύο μέλη 
του πληρώματος του πλοίου συνοδείας, όπως ο Κυβερνήτης Αντιπλοίαρ-
χος Γεώργιος Μπερσίμης ΠΝ και ο αξιωματικός που στέφθηκε και νικητής. 

Τα ζωγραφικά είδη που δεν χρησιμοποιήθηκαν από του ιστιοπλόους 
– καλλιτέχνες, όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια, παραχωρήθη-
καν από τη διοργάνωση στο δημοτικό σχολείο Βολισσού.
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Κείμενο: Κωνσταντίνος Θ. Βεργίνας, Αντιδήμαρχος Χίου 

Χίος: Mία λέξη, χίλιες εικόνες και  
άλλα τόσα χρώματα και αρώματα 

Βρίσκεται στο Βόρειο Αιγαίο νότια της Λέσβου και βό-
ρεια της Σάμου, είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί στην 
Ελλάδα με μόνιμο πληθυσμό περίπου πενήντα χιλιάδων 
κατοίκων. Στη γεωγραφική επικράτεια του νομού της 
Χίου βρίσκονται επίσης το ναυτικό νησί των Οινουσσών 
και το ηρωικό νησί των Ψαρών. Η Χίος είναι κυρίως 
γνωστή για τη μοναδική στον κόσμο Μαστίχα Χίου, για 
τη σχέση της με τον Όμηρο αφού θεωρείται η ιδιαίτερη 
πατρίδα του, τη σημαντική συμμετοχή της στην παγκό-
σμια εμπορική ναυτιλία και τη διαχρονική παρουσία της 
στην αρχαία αλλά και νεότερη ιστορία της Ελλάδας. 

Προορισμός τεσσάρων εποχών 
Η Χίος είναι ένα νησί με περισσότερες από εκατό παραλίες, άλλες 
προσβάσιμες και άλλες όχι, άλλες ερημικές και άλλες οργανωμένες, 
με μοναδική φυσική μορφιά, με πλούσια ιστορία, με πολλά μουσεία, 
αναρίθμητα μνημεία και σημεία ενδιαφέροντος, με κατοικημένους 
και ζωντανούς μεσαιωνικούς οικισμούς που σε ταξιδεύουν σε άλλες 
εποχές, με πλούσια γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, γεύσεις 
και αρώματα μοναδικά που σε αιχμαλωτίζουν, κατοίκους φιλόξενους και 
αγνούς και φιλοξενία αυθεντική. Πρόκειται για ένα νησί που δεν έχει 
φθαρεί από την άναρχη τουριστική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών, 
ένα τόπο αυθεντικό με κατοίκους πιστούς στα έθιμα και τις παραδόσεις, 
που καλοδέχονται και περιποιούνται τον επισκέπτη τους και τον κάνουν 
εύκολα να νιώσει ντόπιος και να ζήσει αυθεντικές εμπειρίες ζωής. Στη 
Χίο δεν υπάρχει τουριστική 'σεζόν'. Καταλύματα και εστίαση είναι 
όλο τον χρόνο σε λειτουργία. Διαφορετικές εμπειρίες ζει ο επισκέπτης 
στη Χίο ανάλογα με τη χρονική περίοδο και την εποχή που την επισκέ-
πτεται. Τέσσερα διαφορετικά σκηνικά στήνει η φύση στη Χίο ανάλογα 
με την εποχή του χρόνου. Από το Ιανουάριο μέχρι το Δεκέμβριο το 
νησί αλλάζει πρόσωπα και χρώματα συνεχώς ενώ τα έθιμα και οι 
εκδηλώσεις τοπικής και εθνικής εμβέλειας συμπληρώνουν και 
προσφέρουν ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πακέτο. 

Η αγαπημένη της φύσης 
Η φύση της Χίου συναρπάζει. Ο επισκέπτης 
έχει την ευκαιρία να απολαύσει πρωτόγνωρες 
εικόνες. Ατελείωτες εκτάσεις εσπεριδοει-
δών, απέραντους μαστιχώνες, πευκοδάση, 
καστανιές, βελανιδιές, πλατάνια, άγριες 
αυτοφυείς τουλίπες, ορχιδέες, λιβελούλες, 
μαγικές ακρογιαλιές και ταυτόχρονα ένα 
συναρπαστικό ορεινό όγκο, με φαράγγια, 
τρεχούμενα νερά, ιαματικές πηγές, σπήλαια 
και άλλα σπάνια γεωλογικά φαινόμενα, 
υπέροχες πεζοπορικές διαδρομές συνδεδεμένες με θρύλους και 
μύθους. Ένα φυσικό μεγαλείο το οποίο συνδυάζεται υπέροχα με την 
αρχιτεκτονική, την ιστορία, τις παραδόσεις και τις γεύσεις του τόπου. 

Τέσσερα νησιά σε ένα 
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η ποικιλομορφία του τόπου. Η Χίος 
είναι «κομμένη» σε τέσσερα κομμάτια τα οποία μορφολογικά, γεωλογικά, 
ιστορικά δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Διανύοντας μερικά 
χιλιόμετρα ο επισκέπτης έχει την εντύπωση ότι βρίσκεται ξαφνικά σε ένα 
άλλο τόπο. Κάθε κομμάτι από τα τέσσερα προσφέρει ένα διαφορετικό 
τοπίο με εντελώς διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος, με διαφορε-
τική ιστορία, έθιμα και παραδόσεις, διαφορετικά προϊόντα, αρώματα 
και γεύσεις. Στο κεντρικό κομμάτι του νησιού βρίσκεται η πόλη της Χίου 
με το κατοικημένο Κάστρο της, τον Κάμπο με τα εσπεριδοειδή και τις 
πετρόχτιστες επαύλεις, τα πολυάριθμα μνημεία μεταξύ των οποίων και 
η Ιερά Νέα Μονή η οποία έχει κτιστεί το 1042 μ.Χ. και έχει από το 1990 
ανακηρυχθεί μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO. Στο νότιο 
τμήμα του νησιού συναντώνται οι πέτρινοι μεσαιωνικοί οικισμοί γνωστοί 
ως Μαστιχοχώρια με τη σπάνια αρχιτεκτονική τους και τις απέραντες 
καλλιέργειες της μοναδικής Μαστίχας Χίου. Στο βόρειο-βορειοανατολικό 
τμήμα υπάρχει ένας πλούσιας ιστορίας και παράξενης ομορφιάς ορεινός 
όγκος το Αίπος και βορειότερα αυτού το Πελιναίο όρος με υψόμετρο 
1293μ, ενώ ανατολικότερα στα παράλια που βλέπουν τη Μικρά Ασία 
ψαροχώρια και γραφικά λιμανάκια. Το βόρειο-βορειοδυτικό τμήμα του 
νησιού είναι αυτό που σε καμία περίπτωση δε θυμίζει νησί του Αιγαίου. 
Ένας τόπος ορεινός, με αμπελώνες και οινοποιεία κατά κύριο λόγο όμως 

ανεξερεύνητος, με 
δασικές εκτάσεις, 
βουνά, φαράγγια, 
σπήλαια, ιδανικός 
για τους λάτρεις της 
φύσης και όχι μόνο.

Όποια εποχή του 
χρόνου κι αν την 
επισκεφτείς, είναι 
σίγουρο ότι η Χίος 
θα σε μαγέψει. 

Περισσότερες πλη-
ροφορίες για τη Χίο 
στη σελίδα  
www.chios.gr
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Κείμενα: Κωνσταντίνος Τσιγκαράς, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Πάνος Δημητρακόπουλος, Νίκο Αλευρομύτη, Κων/νο Καραγεωργίου 
Φωτογραφίες: Βαγγέλης Φραγκούλης / AEGEAN 600 / ΠΟΙΑΘ

Αιγαίο Πέλαγος. Ένας θαλάσσιος 
στίβος με ειδυλλιακές συνθήκες 
ιστιοπλοΐας, μοναδικός για διεξα-
γωγή αγώνων ιστιοπλοΐας ανοι-
κτής θαλάσσης χωρίς σταθμό με 
υψηλό επίπεδο συναγωνισμού. 

To 2021 διοργανώθηκε για πρώτη φορά 
από τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας 
Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) ο διεθνής 
ιστιοπλοϊκός αγώνας "AEGEAN 600". 
Ένας αγώνας, μια διαδρομή - πρόκληση - 
πέρασμα μέσα από εξαίρετης ομορφιάς νησιά 
και τοπία - που σχεδιάστηκε για να αποκτήσει 
η χώρα μας μια διοργάνωση υψηλού επιπέ-
δου 600 ναυτικών μιλίων με ταυτόχρονα 
αγωνιστικό, εθνικό και πολιτιστικό χαρα-
κτήρα, προβάλλοντας την ελληνικότητά του 
Αιγαίου και τη ναυτική μας παράδοση.

Κλείνοντας την αυλαία της πρώτης διοργά-
νωσης τον Ιούλιο του 2021, η Οργανωτική 
Επιτροπή και οι συντελεστές του αγώνα γνώ-
ριζαν πλέον με σιγουριά ότι είχαν στα χέρια 
τους ένα διαμάντι, ακατέργαστο μεν, αλλά 
τόσο πολύτιμο ώστε να μπορέσουν με αυτό 
να αποδείξουν σε όλο τον κόσμο ότι ο αγώ-
νας είναι βιώσιμος και ότι θα μπορούσε να 
γίνει πολύ μεγαλύτερος στο μέλλον, ισάξιος ή 
και καλύτερος από άλλους παρόμοιους στην 
υφήλιο. Το πρώτο AEGEAN 600 σημείωσε 
αξιοπρεπή προσέλευση, ειδικά αν ληφθεί 
υπόψη η καθυστέρηση που προκάλεσε ένα 
έτος πανδημίας, αλλά και η παρατεταμένη 
αβεβαιότητα λόγω του COVID-19. Ακόμη 
μεγαλύτερη διστακτικότητα προέκυψε για 
τη δεύτερη διοργάνωση λόγω του πολέμου 
στην Ουκρανία και λόγω των απαγορεύσεων 
της Παγκόσμιας Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας 
(World Sailing) για σκάφη και πληρώματα 
από τη Ρωσία και Λευκορωσία, γεγονός που 

απέκλεισε 12 συμμετοχές.

Παρ' όλα αυτά, πολλά σκάφη που συμμετεί-
χαν πέρυσι, επέστρεψαν για να ζήσουν ξανά 
την κορυφαία αυτή ιστιοπλοϊκή διοργάνωση, 
όπως και μεγαλύτερα σκάφη και επαγγελμα-
τικές ομάδες που έχουν λάβει μέρος σε πολύ 
σημαντικούς διεθνείς αγώνες, ταξίδεψαν για 
να δώσουν το «παρών» και να αναβαθμίσουν 
με το επίπεδο τους τοv αγώνα. Δεν είναι 
τυχαίο ότι μετά το πέρας της πρώτης διορ-
γάνωσης, η Διεθνής Ένωση Σκαφών Maxi 
(International Maxi Association) επέλεξε 
το AEGEAN 600 για να συμμετάσχει στο 
ΙΜΑ Mediterranean Offshore Challenge, 
γεγονός που προβλέπεται και για το 2023.

Έτσι, έχοντας ήδη θέσει τον πήχη των 
προσδοκιών πολύ ψηλά, καθόλη τη διάρκεια 
του έτους, η Οργανωτική Επιτροπή δούλεψε 
μεθοδικά με αποτέλεσμα και η δεύτερη διορ-
γάνωση να αποτελέσει απίστευτη επιτυχία και 
εμπειρία για τους ιστιοπλόους. Και αυτό, γιατί 

Το τέλειο «600άρι» στο Αιγαίο Πέλαγος
Κείμενο: Κωνσταντίνος Τσιγκαράς
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όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της υποδομής 
του αγώνα με την αντίστοιχη εμπειρία ήταν 
ήδη κεκτημένα, ενώ πολλά από αυτά βελτιώ-
θηκαν περαιτέρω. 

Ομάδες από την Ευρώπη αλλά και από όλο 
τον κόσμο, πληρώματα από 14 χώρες και 
29 εθνικότητες έδειξαν τον ενθουσιασμό 
και την αγάπη τους για την άριστη υποδο-
χή και τη διεξαγωγή της διοργάνωσης και 
απόλαυσαν την ελληνική φιλοξενία στις 
τελετές έναρξης και λήξης, αλλά και κατά 
την επίσκεψή τους στους αρχαιολογικούς 
χώρους. Επίσης τα εγκεκριμένα σεμινάρια 
ασφαλείας που διοργανώθηκαν πριν από τον 
αγώνα λειτούργησαν θετικά και βοήθησαν και 
τα πιο έμπειρα πληρώματα να ενημερώσουν 
τις γνώσεις τους σχετικά με τις τελευταίες 
διεθνείς οδηγίες. 

Σε κάθε όμως περίπτωση, ο μεγάλος 
πρωταγωνιστής φέτος ήταν ο «Αίολος». 
Το καλοκαιρινό μελτέμι βρέθηκε σε πλήρη 
εξέλιξη, προσφέροντας αξιόπιστο άνεμο 
15-30 kts όλη την εβδομάδα για να «πιέ-
σει» όλους τους συμμετέχοντες να ζήσουν 
στο μέγιστο τη θεαματική «πίστα» 605 
μιλίων με περίπου 15 νησιά και βραχονη-
σίδες στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου.

Για άλλη μια χρονιά, ένα από τα ατού της 
διοργάνωσης ήταν το γεγονός ότι όλα τα 
σκάφη ξεκίνησαν από μια μοναδική τοποθεσία. 
Ο κυρίαρχος αρχαίος ναός του Ποσειδώνα, 
του θεού της θάλασσας, που δεσπόζει στην 
κορυφή του ακρωτηρίου στο Σούνιο, στους 
πρόποδες του οποίου τοποθετήθηκε σημείο 
στροφής, συνέθεσε ένα θεαματικό σκηνικό 
σε συνδυασμό με το δυνατό βοριά της ημέρας 
της εκκίνησης. Στη συνέχεια ο βοριάς οδήγησε 
γρήγορα τα σκάφη σε μια διαδρομή απαρά-
μιλλης ομορφιάς όπως είναι η Μήλος, η 
καλντέρα της Σαντορίνης, η Ρόδος, η Κως, 
η Πάτμος, η Μύκονος, κα. Η επιστροφή και ο 
τερματισμός στο ίδιο σημείο προκάλεσε ένα 
επιπλέον δέος που ένιωσαν τα πληρώματα 

μετά από την ολοκλήρωση της εντυπωσιακής 
διαδρομής με πολλές εναλλαγές πανιών, λόγω 
της κατεύθυνσης και της έντασης του ανέμου.

Οι ιδανικές συνθήκες ιστιοπλοΐας βοήθησαν 
τα πρώτα σκάφη να περάσουν τη γραμμή 
τερματισμού σε λιγότερο από τρείς ημέρες. 
Το περσινό ρεκόρ διαδρομής κατέρριψε 
το πολυτελές καταμαράν ALLEGRA (SUI) 
μήκους 78 ποδιών του Adrian Keller 
(53Ω:36Λ:02Δ), το οποίο έθεσε και 
το ρεκόρ διαδρομής για τα πολύγαστρα 
(multihull) σκάφη. Για τα σκάφη μονής 
γάστρας (monohull) το σκάφος «κινούμενης» 
καρίνας RAFALE (GER) Elliot 52 με κυβερνή-
τη τον Phillip Kadelbach με ρεκόρ διαδρο-
μής 63Ω:02Λ:20Δ έσπασε τον προηγούμενο 
χρόνο των 71Ω:54Λ: 00Δ που είχε πετύχει 
το Farr/Felci 70 ATALANTA του Alessandro 
Carlo Puri Negri κατά σχεδόν 9 ώρες. Στο 
τέλος όμως της ημέρας, η ιταλική ομάδα 
HAGAR V κατέκτησε την πρώτη θέση στο 

φετινό AEGEAN 600, κερδίζοντας τις κατηγο-
ρίες IRC, ORC και MAXI. 

Οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές 
του αγώνα βοηθούν στην προώθηση του 
μηνύματος για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής 
συνείδησης, καθότι η προάσπιση του περι-
βάλλοντος είναι προτεραιότητα στο AEGEAN 
600. Με το μήνυμα "Το Save Our Seas" και 
με προγραμματισμένες δράσεις η Ο.Ε., Τ.Ε 
και οι συμμετέχοντες ενεργούν και προά-
γουν έναν όσο το δυνατόν αειφόρο αγώνα, 
προστατεύοντας και αποκαθιστώντας τους 
ωκεανούς και τα παράκτια νερά μας. 

Συνδιοργανωτές και πρωτεργάτες στη μεγάλη 
επιτυχία είναι το Υφυπουργείο Αθλητισμού, 
η Περιφέρεια Αττικής και η Olympic Marine 
που από την αρχή αγκάλιασαν αυτή τη διεθνή 
προσπάθεια. Το Υπουργείο και η Περιφέρεια 
Αττικής υποστηρίζουν καινοτόμες ιδέες στην 
πράξη, και το “AEGEAN 600” είναι μία από 
αυτές, ώστε η διοργάνωση να γίνει θεσμός. 

Η Olympic Marine είναι το φιλόξενο λιμάνι 
του αγώνα για δύο περίπου εβδομάδες όπου 
οι συμμετέχουσες ομάδες απολαμβάνουν 
δωρεάν ελλιμενισμό στη βάση της διοργά-
νωσης στο Λαύριο. Πρόκειται για μια εξαι-
ρετική εγκατάσταση παγκοσμίου επιπέδου 
που διαθέτει όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης 
που χρειάζονται οι ιστιοπλόοι και όχι μόνο, 
συμπεριλαμβάνοντας μεταφορά, καθέλκυση 
και επισκευές σκαφών μέχρι και εμπορικά 
καταστήματα, καφενεία και εστιατόρια. Η 
μαρίνα των εξερευνητών του Αιγαίου είναι 
το ιδανικό ορμητήριο και για κάθε κοντινή 
διαδρομή στα νησιά των Κυκλάδων, όπου 
πληρώματα και συνοδοί απόλαυσαν τις ημέ-
ρες πριν και μετά τον αγώνα. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορη-
γούς, υποστηρικτές και σε όλους τους εθε-
λοντές που συμβάλλουν ώστε η διοργάνωση 
να γιγαντώσει και να κερδίσει γρήγορα το 
ενδιαφέρον των καλύτερων διεθνών ομάδων. 

AEGEAN 600. Ένας αγώνας όπου ο 
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θαλάσσιος αθλητισμός συναντά τον πολιτισμό και την ιστορία και οι 
συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το απρόβλεπτο, 
γεμάτο συγκινήσεις Αιγαίο και να διαπλεύσουν την αρχαία ελληνική 
πολιτιστική κληρονομιά. Ένας αγώνας που καθιερώθηκε στο διεθνές 
καλεντάρι των αγώνων 600 ναυτικών μιλίων περιμένει ξανά στις 
9 Ιουλίου 2023 πληρώματα από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο 
για να γνωρίσουν μια απαιτητική διαδρομή, πολυταξιδεμένη από 
ναυτικούς εδώ και χιλιάδες χρόνια. 

I R C

1. HAGAR V (ITA)

2. RAFALE (GER)

3.  LEAPS & BOUNDS 2 (ITA)

I R C  C AT  1

1. HAGAR V (ITA)

2.  RAFALE (GER)

3.  LEAPS & BOUNDS 2 (ITA)

I R C  C AT  2

1. PHAEDRA (GRE)

2.  TETRAKTYS (ROU)

3.  iSAIL (GRE)

ΑΠΟΤΕ ΛΕΣΜΑΤΑ 

M O C R A

1. ALLEGRA (SUI)

2.  R-SIX (POL)

M A X I

1. HAGAR V (ITA)

I R C  D O U B L E  H A N D E D  C AT

1. PNEUMA (POL)

O R C  D O U B L E  H A N D E D  C AT

1. PNEUMA (POL)

O R C

1. HAGAR V (ITA)

2.  RAFALE (GER)

3.  LEAPS & BOUNDS 2 (ITA)

O R C  C AT  1

1.  HAGAR V (ITA)

2.  RAFALE (GER)

3.  LEAPS & BOUNDS 2 (ITA)

O R C  C AT  2

1. TETRAKTYS (ROU)

2.  PHAEDRA (GRE)

3.  ARTEMIS (GBR)
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Το μοναδικό ελληνικό Trimaran
Akron Aoton στο 2ο AEGEAN 600
Η απόφαση για τη συμμετοχή μας στο 2ο AEGEAN 600 είχε παρθεί πριν 
καν ολοκληρωθεί η άκρως διδακτική συμμετοχή μας στο 1ο AEGEAN 600.

Η προετοιμασία μας φέτος ήταν πολύ καλύτερη σε όλα τα επίπεδα, καθώς στο σκάφος 
έγιναν εκτεταμένες εργασίες και αναβαθμίσεις. Καινούργια Genoa, καινούργιο Jib Top, 
ολική αντικατάσταση στην αρματωσιά του σκάφους (ξάρτια, σχοινιά), πλήρης αναβάθμιση στα 
σωστικά του σκάφους και όλα αυτά έτοιμα περίπου 1 μήνα πριν την έναρξη του αγώνα.

Αυτή τη φορά, το σκάφος και το πλήρωμα ήταν έτοιμα και στη θέση τους στην Olympic Marine 
και απόλαυσαν χωρίς ιδιαίτερο άγχος όλες τις ετοιμασίες που είχαν ετοιμάσει οι διοργανωτές 
και η πολύ καλά οργανωμένη ομάδα τους.

Για ένα σκάφος σαν το Akron Aoton που 
οι πιέσεις και οι δυνάμεις αυξάνονται πολ-
λαπλασιαστικά σε ταχύτητες άνω των 20 
κόμβων, είναι ύψιστης σημασίας η καλή 
προετοιμασία του σκάφους και η πνευ-
ματική αλλά και σωματική ετοιμότητα του 
πληρώματος.

Στο φετινό AEGEAN 600 ο συναγωνισμός 
για το Akron Aoton θα ήταν μεγάλος, καθώς 
συμμετείχαν μερικά πολυτελή και πολύ 
γρήγορα multihull, όπως το Allegra.

Μετά την πολύ όμορφη τελετή έναρξης, στην 
οποία και πάλι στήθηκαν αρκετά πηγαδάκια 
γύρω από το σκάφος μας, με παλιούς αλλά 
και αρκετούς νέους ιστιοπλοϊκούς φίλους 
μας, ήρθε η ημέρα της εκκίνησης.

Ένας λάθος χειρισμός κατά τη διάρκεια της 
εκκίνησης μας στέρησε πολύτιμο χρόνο αλλά 
κυρίως την ευκαιρία να ξεκινήσουμε μαζί με 
τα εντυπωσιακά multihulls που συμμετείχαν 
στην κατηγορία μας. Το κοινό όμως αποζημι-
ώθηκε καθώς τα περάσματά μας ήταν άκρως 
εντυπωσιακά. Όπως το όνομα του σκάφους 
μας… Akron Aoton.

Σε λιγότερες από 2 ώρες είχαμε καλύψει 
το χαμένο «έδαφος» και πιέζαμε αρκετά 
το Allegra που οδηγούσε την κούρσα. 
Η κούρσα ήταν πολύ γρήγορη και φτάσαμε 
νωρίς το βράδυ της πρώτης ημέρας στη 
Σαντορίνη. Η πρώτη βραδιά ήταν αρκετά 
απαιτητική, αλλά η στρατηγική που επιλέξαμε 
στο κομμάτι Σαντορίνη – Κάσος δεν απέδωσε 
με αποτέλεσμα να αυξηθεί η διαφορά μας με 
το σκάφος που οδηγούσε την κούρσα.

Το ξημέρωμα μας βρήκε στην Κάσο με 
τον αέρα να πέφτει απότομα και εμείς να 
βρίσκουμε την ευκαιρία να επιδιορθώσουμε 
μερικές μικροζημιές που είχαν προκύψει.

Αλλαγή στρατηγικής και μπήκαμε στον αέρα 
που ψάχναμε από νωρίς. Το σκάφος άρχισε 
να ξεδιπλώνει μερικές από τις φανταστι-
κές αρετές του. Ταχύτητες άνω των 25 
κόμβων, πιέσεις και δυνάμεις που δοκί-
μαζαν τις αντοχές σκάφους και πληρώ-
ματος και μια διαφορά περίπου 30 μιλίων 
καλύφθηκε σε ένα 4ωρο! Το Akron Aoton 
άρχισε και πάλι να πετάει!

Δυστυχώς, στο βόρειο κομμάτι της Ρόδου, 
ο Αίολος αποφάσισε να μας δείξει ότι αυτός 
κάνει το απόλυτο κουμάντο και έπαιζε άσχημα 

Κείμενο: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Navigator & Boat Manager
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παιχνίδια μαζί μας.

Με την υπομονή μας να εξαντλείται, καβατζά-
ραμε τη Ρόδο στο σούρουπο της 2η ημέρας 
και βάζαμε πλώρη για το Ικάριο που τα προ-
γνωστικά έδιναν ότι θα έχει πολύ δυνατούς 
ανέμους και φέτος.

Η 2η νύχτα πέρασε με πολλούς, πάρα 
πολλούς ελιγμούς καθώς ο άνεμος άλ-
λαζε συνέχεια κατεύθυνση και ένταση. Το 
ξημέρωμα μας βρήκε κάτω από την Τήλο, 
εξουθενωμένους αλλά αποφασισμένους να 
τα δώσουμε όλα καθώς μπροστά μας είχαμε 
επιτέλους τις εντάσεις και τη διεύθυνση του 
ανέμου που μας επέτρεπαν να αρχίσουμε να 
πετάμε και πάλι!

Και ξαφνικά, ένα πρόβλημα στον μηχανι-
σμό ασφάλισης της μούδας της μαΐστρας, 
που μπορεί να διορθωθεί σε 1 ώρα όταν το 
σκάφος είναι δεμένο, δε μας επέτρεψε να 
συνεχίσουμε καθώς τα προγνωστικά έδιναν 
πολύ ισχυρούς ανέμους μπροστά μας. 

Η απογοήτευση ήταν πολύ μεγάλη, καθώς 
τα μηνύματα που λαμβάναμε από φίλους 
του σκάφους μέχρι εκείνη την ώρα για την 
υπερπροσπάθεια που κάναμε για να κόψουμε 
πρώτοι το νήμα, ήταν πάρα πολλά και μας 
έδιναν δύναμη να αντέξουμε στις μεγάλες 
κακουχίες που αντιμετωπίζαμε.

Το Αιγαίο μας έδειξε για άλλη μια φορά γιατί 
θεωρείται από τους ιστιοπλόους όλου του 
κόσμου ένας από τους πιο δύσκολους στί-

βους παγκοσμίως. Ειδικά πάνω σε ένα τέτοιο 
σκάφος, όλα είναι στο maximum! Πολύ νερό, 
μεγάλες ταχύτητες, τεράστιες πιέσεις. Με 2 
λέξεις: απίστευτα συναισθήματα.

Το AEGEAN 600 ωριμάζει χρονιά με τη 
χρονιά και γίνεται ολοένα και καλύτερο. 
Οι διοργανωτές δίνουν κυριολεκτικά τον κα-
λύτερό τους εαυτό και τα λόγια των διεθνών 
ιστιοπλόων που μας τιμούν με την παρουσία 

τους δεν είναι τυχαία. 

Η Ελλάδα έχει πλέον μια υψηλού επιπέδου 
ιστιοπλοϊκή διοργάνωση, δίνοντας τεράστιο 
κίνητρο σε όλους μας να δίνουμε τον καλύτε-
ρο μας εαυτό.

Ραντεβού τον Ιούλιο του 2023 για το 3ο 
AEGEAN 600!
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Χορηγοί και υποστηρικτές 
Το AEGEAN 600 διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας 
Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Αττι-
κής και την Olympic Marine. Υλοποιήθηκε με την θεσμική συνεργασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού. Χορηγός ήταν ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, η D. 
KORONAKIS S.A. Τη διοργάνωση υποστηρίξαν, η X-Yachting, το ΖΑΓΟΡΙ, 
η μπύρα ΝΗΣΟΣ και ο Γρηγόρης Μικρογεύματα. Προμηθευτές του αγώνα 
ήταν η Chicago shoes, η Dole και η Youth Lab. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν ο 



34 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

ALPHA, η εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, η αθλητική εφημε-
ρίδα SPORtime, τα περιοδικά ONDECK, ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ και BOATS & YACHTING καθώς και το HELLENIC 
DAILY NEWS NY.



35Iστιοπλοϊκός Kόσμος



36 Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Κείμενο: Παντελής Λώλης, Υπεύθυνος τηλεοπτικών παραγωγών ΠΟΙΑΘ 
Φωτογραφίες: αρχείο ΠΟΙΑΘ

Στροφή στην ιδιωτική 
τηλεόραση

άρθρο

Ήταν Μάρτιος του 2013 όταν οι 
διοικούντες τον Πανελλήνιο Όμιλο 
Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 
αποφάσιζαν την αλλαγή ρότας στο 
τηλεοπτικό πεδίο. 

Το 49ο Ράλλυ Αιγαίου του 2012 θα ήταν 
το τελευταίο, τηλεοπτικά, το οποίο θα 
μεταδιδόταν από την κρατική τηλεόραση. 
Η ανάγκη αλλαγής κρινόταν τότε απαραίτητη 
με τη συνδρομητική πλατφόρμα της Nova 
να γίνεται για την επόμενη, σχεδόν 10ετία, ο 
νέος τηλεοπτικός συνεργάτης του ΠΟΙΑΘ. Η 
Nova αγκάλιασε το Ράλλυ Αιγαίου από το 
επετειακό 50ο μέχρι και το 58ο. Για εννέα 
συνεχόμενες διοργανώσεις το Ράλλυ Αιγαίου 
έμπαινε στα σπίτια όλης της Ελλάδας όχι μόνο 
από τη συνδρομητική τηλεοπτική συχνότητα 
της Nova αλλά και δωρεάν από το YouTube 
κανάλι της.

Είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου για μια 
ακόμη τηλεοπτική αλλαγή. Αυτή ήρθε την 
άνοιξη του 2022. Δύο μεγάλες διοργανώ-
σεις, Ράλλυ Αιγαίου και AEGEAN 600, 
θα έπαιζαν σε ανοικτό ιδιωτικό κανάλι για 
πρώτη φορά. ΣΚΑΙ TV και Alpha TV αντί-
στοιχα, έγιναν οι τηλεοπτικοί αναμεταδό-

τες των μεγάλων 
ιστιοπλοϊκών 
events του Πα-
νελληνίου Ομίλου 
Ιστιοπλοΐας Ανοι-
κτής Θαλάσσης 
που χρόνια τώρα 
έχει το know how 
και είναι πρωτοπό-
ρος στην τηλεοπτι-
κή διαχείριση των 
διοργανώσεων. 

Η στροφή στην 
ιδιωτική τηλεόραση 
έγινε με προσεκτι-
κά και συγκεκρι-
μένα βήματα. Οι 
ζωντανές συνδέ-
σεις και στα δύο 
events αλλά και 
τα ρεπορτάζ που προβλήθηκαν στα κεντρικά 
δελτία ειδήσεων αλλά και στις εκπομπές όχι 
μόνο των δύο τηλεοπτικών παρόχων αλλά και 
στα υπόλοιπα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας, 
«ζωντάνεψαν» το προϊόν που διείσδυσε με 
μεγαλύτερη ευκολία στα ελληνικά νοικοκυριά. 

Συνολικά περισσότερες από 30 συνδέ-
σεις και ρεπορτάζ έγιναν και για τα δύο 

events, αριθμός που δείχνει την απήχηση 
που έχει τόσο το Ράλλυ Αιγαίου όσο και το 
AEGEAN 600. Επίσης δείχνει ότι η επιμονή 
και η δουλειά των ανθρώπων του ΠΟΙΑΘ στο 
κομμάτι και της τηλεοπτικής ενημέρωσης και 
προβολής πιάνει τόπο και αποτελεί σημείο 
αναφοράς για κάθε διοργάνωση. 

Η ομάδα επικοινωνίας του Posidonia Cup 2022.
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ανοικτή θάλασσα Κείμενο: Πάνος Δημητρακόπουλος 
Φωτογραφίες: Νίκος Αλευρομύτης

Με τη συμμετοχή 48 σκαφών 
που εκπροσωπούσαν αντίστοιχες 
ναυτιλιακές εταιρείες και άνω των 
600 ιστιοπλόων και μελών της πα-
γκόσμιας ναυτιλιακής οικογένειας 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 10ο 
Posidonia Cup που διοργάνωσε ο 
ΠΟΙΑΘ και οι Εκθέσεις Ποσειδώνια, 
στο πλαίσιο της διεθνούς ναυτιλια-
κής έκθεσης Ποσειδώνια 2022.

Οι εκδηλώσεις για τον αγώνα ξεκίνησαν την 
Πέμπτη 2 Ιουνίου όπου πραγματοποιήθη-
καν στο νεοκλασικό κτήριο του ΠΟΙΑΘ στο 
Μικρολίμανο, αρχικά η συγκέντρωση κυβερ-
νητών, ώστε να γίνει η τεχνική ενημέρωση 
των κυβερνητών σχετικά με τη διαδρομή 
και τις διαδικασίες της ιστιοδρομίας και στη 
συνέχεια η εκδήλωση υποδοχής των πλη-
ρωμάτων. Την Παρασκευή το πρωί έγινε 
στις εγκαταστάσεις του Ομίλου επίδειξη 
σωστικών και στη συνέχεια τα πληρώματα 
βρέθηκαν στη θάλασσα και στα σκάφη 
τους. Μετά τις πρώτες ετοιμασίες και τις 
αναμνηστικές φωτογραφίσεις, τα πληρώματα 
ξεκίνησαν να αρματώνουν τα σκάφη τους με 
στόχο να βρεθούν πανέτοιμοι στον θαλάσσιο 
στίβο του Σαρωνικού και με τον άνεμο ήδη 
αρκετά ισχυρό. 

Η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε στις 13.00 
από τον υφυπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής 
Πολιτικής Κώστα Κατσαφάδο που είχε επι-

10ο Posidonia Cup 2022
Η ιστιοπλοϊκή γιορτή της παγκόσμιας 

ναυτιλιακής οικογένειας 

Ο υφυπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας & Νησιω-
τικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Κατσαφάδος 
δίνει την εκκίνηση του 10ου Posidonia Cup.



39Iστιοπλοϊκός Kόσμος

βιβαστεί στο σκάφος της Επιτροπής Αγώνων. 
Οι βόρειοι ισχυροί άνεμοι που επικρατού-
σαν στον Σαρωνικό Κόλπο με τις φυσικές 
διακυμάνσεις και αλλαγές μικρής διεύθυνσης 
έδωσαν τους κυβερνήτες των 48 σκαφών 
την ευκαιρία να αναδείξουν τις εξαιρετικές 
ιστιοπλοϊκές τους ικανότητες στην τακτική και 
στα πληρώματα τις γνώσεις τους στη διαχεί-
ριση των πανιών. Κατά τη διάρκεια της ιστιο-
δρομίας και αφού τα σκάφη ταξίδεψαν όρτσα 
από την εκκίνηση έως την πρώτη σημαδούρα 
έξω από το Μικρολίμανο, γύρισαν πλαγιοδρο-
μία για τη δεύτερη σημαδούρα που βρισκόταν 
ανοικτά της Πειραϊκής. Ολοκληρώνοντας και 
τη σημαδούρα αυτή συνέχισαν ταξιδεύοντας 
πρύμα με τα περισσότερα από τα σκάφη να 
ανοίγουν τα πολύχρωμα και εντυπωσιακά 
μπαλόνια τους ώστε να πλεύσουν ταχύτερα 
προς την τρίτη σημαδούρα που βρισκόταν 
ποντισμένη στο ύψος της νήσου Φλέβες έξω 
από τη Βούλα και πλέον παραπλέοντας το 
παραλιακό μέτωπο επιστρέψαν όρτσα προς 
τον τερματισμό στο Μικρολίμανο. 

Ο ΠΟΙΑΘ κάλυψε το ιστιοπλοϊκό γεγονός 
με φωτογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία 
ώστε οι εικόνες του 10ου Posidonia Cup να 
αποτυπωθούν με κάθε λεπτομέρεια και να 

δοθεί η δυνατότητα στους αγωνιζόμενους να 
τις κρατήσουν στο προσωπικό τους αρχείο ως 
ανάμνηση του μοναδικού αυτού ιστιοπλοϊκού 
αγώνα που ενώνει την παγκόσμια ναυτιλιακή 
κοινότητα. Η απονομή επάθλων πραγματο-

ποιήθηκε το ίδιο βράδυ της Παρασκευής 3 
Ιουνίου με τη συμμετοχή όλων των πληρω-
μάτων καθώς και πλειάδας επισήμων που 
χειροκρότησαν τους νικητές και απόλαυσαν 
μια όμορφη βραδιά ελληνικής φιλοξενίας, 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
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ανανεώνοντας το ραντεβού για το 11o 
Posidonia Cup του 2024.

Το 10ο Posidonia Cup τελούσε υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Υπουργείου Τουρισμού καθώς 
και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

Χρυσός χορηγός του αγώνα ήταν η εταιρεία 
Burckhardt Compression, χορηγοί οι εται-
ρείες ABS, D.KORONAKIS S.Α. και JOTUN, 
ενώ υποστηρικτές οι εταιρείες Optima 
International, G4S Telematix και ΕΝΑΚ.
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Χρυσός Χορηγός Χορηγοί Υποστηρικτές

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α :  P e r f o r m a n c e

1. ANGELICOUSSIS GROUP / SUGAR 

2. THOMAS MILLER BV / ARISTOFANI

3. EUROBANK PRIVATE BANKING / VELOS

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α :  S p o r t s 

1. STEAMSHIP MUTUAL / DAPHNE’S SMILE

2. ASTRA SHIPMANAGEMENT / ARTEMIS

3. FURUNO HELLAS / GIORGIO

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α :  C l a s s i c

1. THE BALTIC EXCHANGE / LARINE

Το πλήρωμα του σκάφους AEGEAS που 
συμμετείχε με τα χρώματα της JOTUN.

Ο πρεσβευτής της Πολωνίας στην Ελλάδα Μίχαλ Κλίγκερ μαζί με μέλη 
του πληρώματος του σκάφους IKAGAI, που είχε ως χορηγό τον Πολωνι-
κό Νηογνώμονα, μαζί με την παρουσιάστρια της βραδιάς Δώρα Παντέλη.

Ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
Ιωάννης Πλακιωτάκης απονέμει στην Αλεξάνδρα Προκοπί-

ου, το έπαθλο της διάκρισης του σκάφους SEAJOY.
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Κείμενο: Κων/νος Κατσικαβάλης 
Φωτογραφίες: Βαγγέλης Φραγκούλης

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το 
Επιμελητήριο Εύβοιας, ο Ιστιοπλο-
ϊκός Χαλκίδας και το Σωματείο Αλ-
ληλοβοήθειας Μελών Επιμελητη-
ρίου Εύβοιας συνδιοργάνωσαν με 
απόλυτη επιτυχία την Evia Island 
Regatta 2022. 

Ο αγώνας έλαβε χώρα στη θαλάσσια περι-
οχή του Νότιου Ευβοϊκού Κόλπου με την 
εκκίνηση να δίνεται στον Κόλπο Καρύστου. 
Κατά γενική ομολογία οι κυβερνήτες σκαφών 
έπλευσαν με όλες τις συνθήκες ανέμου και 
αυτό κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον για μία 
θέση στο βάθρο. 

Έτσι το Σάββατο 23 Ιουλίου κυβερνήτες και 
πληρώματα παρέλαβαν τα αναμνηστικά που 
τους είχε ετοιμάσει η Οργανωτική Επιτροπή 
και εν συνεχεία μονομάχησαν στον θαλάσσιο 
στίβο, σε μία τριγωνική διαδρομή με παλιν-
δρόμηση. Οι συνθήκες του αγώνα δυσκόλε-
ψαν τους αγωνιζόμενους καθώς επικράτησαν 
άνεμοι έντασης 18-30 knots και διεύθυνση 
ανέμου βόρειος. Το ίδιο βράδυ ο Δήμος 

Καρύστου υποδέχθηκε τους αγωνιζόμενους 
σε μία ωραία τελετή με φαγητό και μουσική 
παρουσία εκλεκτών καλεσμένων.

Την Κυριακή 24 Ιουλίου διεξήχθη μία 
άκρως ενδιαφέρουσα κούρσα καθώς ο 
άνεμος είχε συνεχείς αλλαγές ως προς τη δι-

εύθυνση και την ένταση. Μία απαιτητική ιστι-
οδρομία ως προς την τακτική που οδήγησε τα 
πληρώματα στα όρια τους για να καταφέρουν 
να τερματίσουν. Οι θέσεις των σκαφών άλλα-
ζαν συνεχώς στον θαλάσσιο στίβο. 

Τη Δευτέρα 25 Ιουλίου τα πληρώματα είχαν 

Evia Island Regatta 2022

ανοικτή θάλασσα



43Iστιοπλοϊκός Kόσμος

την ευκαιρία να ξεκουραστούν μετά από 
δύο απαιτητικές αγωνιστικές ημέρες καθώς 
η Οργανωτική Επιτροπή είχε διοργάνωσει 
beach party στην παραλία Μεγάλη Άμμο 
Μαρμαρίου. 

Την επόμενη ημέρα τα σκάφη εκκίνησαν από 
την Κάρυστο με προορισμό τον Κάραβο Αλι-
βερίου. Διένυσαν 40 ναυτικά μίλια περίπου 
με ευνοϊκές συνθήκες ανέμου μέχρι το πρώτο 
μισό της διαδρομής. Έπειτα έπεσε η ένταση 
του ανέμου και τελικά πλησιάζοντας στον τερ-
ματισμό συνάντησαν τον γνωστό "Αλιβεριώ-
τη" (ΒΑ) με ένταση ανέμου 16-25 knots. 

Η Τετάρτη 27 Ιουλίου ήταν ημέρα ξεκούρα-
σης και ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου υποδέχθη-
κε τα πληρώματα με μία τελετή που περιλάμ-
βανε φαγητό και μουσική. Εντυπωσιακή ήταν 
η εκκίνηση που δόθηκε στον Κάραβο καθώς 
τα σκάφη μονομάχησαν για να καβαντζάρουν 
τη σημαδούρα στα όρτσα με σύμμαχο τον 
"Αλιβεριώτη". 

Την Παρασκευή 29 Ιουλίου η δήμαρχος 
Χαλκιδέων υποδέχθηκε τα πληρώματα με μία 
συναυλία στο κέντρο της πόλης και δίνοντας 
στους αγωνιζόμενους μία τσάντα με τοπικά 
προϊόντα της Εύβοιας. Επίσης στα πλαίσια της 

Evia Island Regatta 2022 πραγματοποιήθηκε 
φεστιβάλ γαστρονομίας από το Επιμελη-
τήριο Εύβοιας και την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας. 

Τέλος το Σάββατο 30 Ιουλίου ολοκληρώ-
θηκε ο αγώνας με μία παράκτια ιστιοδρομία 
που περιλάμβανε όλες τις πλεύσεις και με 
συνθήκες ανέμου 18-20 knots και διεύθυνση 
βόρειος. Η ημέρα έκλεισε με την τελετή λή-
ξης-απονομές επάθλων στους διακριθέντες 
και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις 
του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χαλκίδας.

Αποτελέσματα
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αφιέρωμα

«Και ξαφνικά η μέρα σκοτείνιασε.  
Ο Ήλιος έγινε κόκκινος.  
Η Σμύρνη θα χάσει τον ίσκιο της 
όπως τα φαντάσματα». 

Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ

Ήταν μια πόλη πλημμυρισμένη 
από φως. Η πλουσιότερη πόλη 
της ανατολικής Μεσογείου. Ήταν 
η έδρα του Αγίου Πολυκάρπου 
– μια από τις 7 εκκλησίες στο 
Βιβλίο της Αποκάλυψης. Ήταν η 
πόλη που τελικά δεν κατάφερε 
να ολοκληρώσει τον κύκλο της 
πορείας που φιλοδοξούσε προς 
τη θρησκευτική ανεκτικότητα. Για 
τους Έλληνες ήταν πλούτος – 
ήταν ξόρκι, συναίσθημα, ιδέα 
ήταν η Σμύρνη.

Ίσως η μοίρα διάλεξε αυτή την ευλογημένη 
πόλη για να κάνει το ξεκίνημά του ο ΠΑΝΙΩ-
ΝΙΟΣ. Ένας Σύλλογος Ιστορικός-Πρωτοπό-
ρος-Καινοτόμος που δημιούργησε και μετέφε-
ρε στη Μητροπολιτική Ελλάδα την φλόγα της 
ανανέωσης, την δίψα για ζωή που ξεπήδησε 
μέσα από τις στάχτες του ξεριζωμού και τις 
μνήμες της Μικρασιατικής Καταστροφής. 

Εκείνοι που έζησαν στη Σμύρνη στα 
καλύτερά της χρόνια τη θυμούνται σαν 
ένα όνειρο από αύρες αρωματισμένες 
με λεβάντα, υπαίθρια πάρτι, χορούς και 
παρασόλια κατά μήκος της προκυμαίας. 
Πλούτιζε από τα χαλιά, το μετάξι, τον καπνό, 
το όπιο, τις σταφίδες, τα αρωματισμένα 

έλαια και τα σύκα, τα οποία θεωρούνταν τα 
καλυτέρα σε όλο τον κόσμο.

Χτισμένη στο μέσο των ακτών της Μικράς 
Ασίας, στο σημείο όπου η Τουρκική Χερσό-
νησος συναντά το πλήθος των νησιών του 
Αιγαίου, η Σμύρνη αποτελούσε ένα πολυ-
εθνικό σύνολο εμπόρων και τολμηρών 
επιχειρηματιών.

Ευλογημένη, με ηλιοφάνεια το καλοκαίρι και 
βροχές το χειμώνα, η Σμύρνη διέθετε βαθύ 
λιμάνι και εργατικό πληθυσμό με ιδιαίτερη 
έμφαση στο εμπόριο. Στη Σμύρνη η δουλειά 
ήταν πάνω από όλα. 

Στο δυτικό άκρο μια από τις πλέον ονομα-
στές εμπορικές οδούς στην ανθρώπινη 
ιστορία, τον Δρόμο του Μεταξιού, η Σμύρνη 
αποτελούσε πύλη προς τον υπόλοιπο κόσμο 
για τους αγρότες των οποίων η αρίστη και 
εντατική καλλιέργεια της γης απέδιδε τερά-
στια ποικιλία φρούτων, λαχανικών, καπνών 
και φυτικών ινών, κατά μήκος των εύφορων 
παράκτιων πεδιάδων που ποτίζονται από 

ποταμούς με αντίλαλους από την κλασσική 
μυθολογία, τον Μέλη, τον Ερμή, και τον 
Μαίανδρο. Ως κέντρο εκλεπτυσμένης πολυ-
τέλειας, η Σμύρνη εξέδιδε δεκάδες εφη-
μερίδες – έντεκα στα Ελληνικά, πέντε 
στα Αρμένικα, επτά στα Τουρκικά, πέντε 
στα Εβραϊκά και τέσσερις στα Γαλλικά. Οι 
εκδόσεις των βιβλίων παρουσίαζαν άνθηση.

Η πόλη διέθετε συναυλιακούς χώρους – 
κινηματογράφους – θέατρα – πολυτελή ξε-
νοδοχεία, ιδιωτικές λέσχες με εκτενή μενού, 
ιπποδρομίες, εκτάσεις για κυνήγι, ιππόδρο-
μο καθώς και το πρώτο γήπεδο γκολφ στην 
Εγγύς Ανατολή.

Διέθετε επίσης σαλούν, αποστακτήρια, κα-
φετέριες οι οποίες συνήθως λειτουργούσαν 
ως μικρές χαρτοπαικτικές λέσχες. Τίποτα 
δεν άρεσε στους Σμυρνιούς, περισσότερο 
από ένα στοίχημα.

Η πόλη διέθετε πρώτης τάξης ατμοπλοϊκή 
σύνδεση με το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, ένα 
γαλλικό πολυκατάστημα, ποδοσφαιρικό πρω-
τάθλημα και γήπεδο. Έστελνε αθλητές στους 
πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι κάτοικοι της Σμύρνης είχαν την ευκαι-
ρία να απολαμβάνουν όπερες από την 
Ιταλία, βαλς από τη Βιέννη. Εκπληκτικά 
τραγουδισμένες ασιατικές μελωδίες στα 
παραθαλάσσια καμπαρέ ή ανατολίτικους 
λαϊκούς σκοπούς στα χασισοποτεία και στα 
μπορντέλα της πόλης. Πάντοτε αισθησιακή 

Κείμενο: Άρης Μισαηλίδης, πρόεδρος του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. 
Φωτογραφίες: αρχείο

100 χρόνια
από τη Μικρασιατική Καταστροφή
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η Σμύρνη λάτρευε τα σορμπέ λεμονιού και 
τα κοντά φορέματα.

Συγκρινόμενη με τη Σμύρνη, η Αθήνα ήταν 
ένα ταπεινό χωριό και η Θεσσαλονίκη μια 
γερασμένη παραγκούπολη. Ο Σατωμπριάν 
παρομοίασε τη Σμύρνη με άλλο Παρίσι. 
Ένας Έλληνας, στρατιώτης, ανατρέχοντας 
στο αρχαίο ελληνικό παρελθόν της πόλης, 
καθώς την προσέγγιζε από τη θάλασσα, την 
περιέγραψε ως «νύμφη της Ιωνίας, πόλη 
χιλιοτραγουδισμένη».

Πολλά από τα κτήρια στο "Κε" (η προκυμαία 
της Σμύρνης) ήταν φτιαγμένα από λευκό 
μάρμαρο και από τη θάλασσα έμοιαζαν να 
λαμπυρίζουν σαν κύβοι ζάχαρης κάτω από 
το έντονο φως του καλοκαιρινού ήλιου. 
Τα ονόματα κατά μήκος του "Κε", όπως θα 
διαπίστωνε ο ταξιδιώτης έμοιαζαν με ύμνο 
προς τιμήν της χαράς , της ζωής που χαρα-
κτήριζε την πόλη "Καφέ ντε Παρί", "Κλαμπ 
Ελενίκ", "Θέατρο Σμύρνης", "Κινηματοθέα-
τρο Πατέ", "Σπόρτινγκ Κλαμπ".

Και ξαφνικά η μέρα σκοτείνιασε ο ήλιος 
έγινε κόκκινος, η Σμύρνη θα χάσει τον ίσκιο 
της όπως τα φαντάσματα. Όσα συνέβησαν 
λογίζονται αναμφισβήτητα ως μία από τις 
πλέον συγκλονίστηκες ανθρώπινες τραγω-
δίες στον εικοστό αιώνα.

Αθώοι άμαχοι άνδρες – γυναίκες και παιδιά 
από πολλές διαφορετικές εθνότητες, 
βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας ανθρωπιστι-
κής καταστροφής τέτοιας κλίμακας που ο 
κόσμος δεν είχε ξαναδεί.

Οι εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες 
γαντζώθηκαν απελπισμένα από την ελπίδα 
πως οι δυτικές κυβερνήσεις που είχαν κάνει 
τόσα πολλά για να κλιμακώσουν την κρίση 
θα έσπευδαν τώρα να τους σώσουν. Αλλά 
οι συγκεκριμένες κυβερνήσεις επέδειξαν 
πρωτοφανή αναλγησία ακόμα και προς 
τους ίδιους υπηκόους τους, προτιμώντας 
να εγκαταλείψουν τους πρόσφυγες στη 

μοίρα τους παρά να θέσουν σε κίνδυνο την 
ευκαιρία να συνάψουν ευνοϊκές συμφωνίες 
με τον νικηφόρο τουρκικό στρατό.

Μέσα από τον πόνο και τη δυστυχία αναδεί-
χθηκαν πράξεις υπέρτατου μεγαλείου και 
ηρωισμού – άνδρες και γυναίκες εξέθεσαν 
σε κίνδυνο τις ζωές τους για να σώσουν 
τους ανίσχυρους που είχαν παγιδευτεί στον 
εφιάλτη.

Το προσφυγικό παλιρροϊκό κύμα σάρωσε 
την Ελλάδα. Μέχρι το τέλους του χρόνου 
η χώρα είχε υποδεχτεί περισσότερο από 
ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Στο εκατομμύριο αυτό συμπεριλαμβάνονταν 
οι εκατοντάδες χιλιάδες που είχαν έρθει 
στη χώρα πριν από την ήττα του ελληνικού 
στρατού.

Η Ελλάδα ήταν χρεοκοπημένη και δεν 
διέθετε τους απαραίτητους πόρους προκει-
μένου να απορροφήσει, θρέψει, και ντύσει 
τους πρόσφυγες. Στην Αθήνα οι άνθρω-

ποι στοιβάζονταν όπου υπήρχε χώρος, σε 
σκηνές στημένες σε χωράφια ανάμεσα στα 
αρχαιοελληνικά ερείπια της πόλης ακόμη και 
στα θεωρεία της Βασιλικής Λυρικής Σκηνής. 
Στους προσφυγικούς καταυλισμούς καταγρά-
φονται χίλιοι θάνατοι σε καθημερινή βάση.

Στις μέρες μας η ιστορία της Σμύρνης φαί-
νεται πως δεν άφησε ισχυρό αποτύπωμα 
στη συλλογική μνήμη της ανθρωπότητας. 
Παράξενη εξέλιξη. Η Σμύρνη (καθώς και τα 
γεγονότα που οδήγησαν στην καταστροφή, 
καθώς και τα όσα ακολούθησαν αμέσως 
μετά) περιέχει μαθήματα συναφή με τις 
τωρινές συγκρούσεις μεταξύ Δύσης και 
Ισλάμ σχετικά με την πετρελαϊκή διπλωματία 
'σχετικά' με τη δύσκολη ισορροπία μεταξύ 
ιστορικών συμφερόντων και την υπεράσπι-
ση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ιστορία της Σμύρνης αποτελεί ταυτόχρονα 
μια απρόσμενη ιστορία διαφόρων ανδρών 
και γυναικών, μια ιστορία φιλοδοξιών και 
βαναυσότητας, δημιουργίας νέων κρατών 
εξαιρετικής στρατιωτικής και πολιτικής ηγε-
σίας καθώς και απρόσμενου ηρωισμού.

Σήμερα οι χριστιανοί απουσιάζουν τελείως 
από την Ανατολία. Η Σμύρνη ανοικοδομήθη-
κε και μετονομάστηκε σε "Ιζμίρ" τη δεκαετία 
του 1950. Είναι μια μεγαλούπολη τεσσάρων 
εκατομμυρίων ανθρώπων φτιαγμένη από 
αστραφτερό γυαλί και τσιμέντο. Καφετέριες 
και εστιατόρια απλώνονται κατά μήκος του 
"Κε", όμως ελάχιστοι από τους καλοντυμέ-
νους θαμώνες των παραθαλάσσιων αυτών 
καταστημάτων γνωρίζουν τι συνέβη εκεί τον 
Σεπτέμβριο του 1922.

Όπως και να έχουν τα πράγματα αυτή η 
μυθική ευλογημένη πόλη δεν θα περάσει 
ποτέ στη λήθη.

Θα μείνει για πάντα στις αναμνήσεις και στις 
καρδιές μας.
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Επιμέλεια: Πάνος Δημητρακόπουλος 
Φωτογραφίες: Soren Kjelgaard Hansen, αρχείο / ΠΟΙΑΘ

Χρυσό στο Ευρωπαϊκό Optimist o Ιάσωνας Παναγόπουλος

ΑΝΟΓ: Ένας όμιλος -
μια τεράστια ιστορία

συνέντευξη

Μετά από μια πορεία συνεχών επιτυχι-
ών την οποία ακολούθησε μια εύλογη 
περίοδος κάμψης, πώς επανεκκινήσατε τη 
«μηχανή» του ΑΝΟΓ;

Χ.Χ. : Το 2010 ο ΑΝΟΓ (για συντομία πλέον 
ο Όμιλος) έκανε ένα νέο ξεκίνημα. Έτσι όταν 
ήρθα εκείνη τη χρονιά ως προπονητής μαζί με 
τη Μυρτώ Χιονά και την Έφη Μαζαράκη βρήκα-
με στην ακαδημία τρία παιδιά. Ξεκινήσαμε τις 
σχολές και βάλαμε τον πήχη ψηλά. Αρχίσαμε 
με κάποιες πρωτόγνωρες για την εποχή ιδέες 
όπως τα κομμένα πανιά για τα αρχάρια παιδιά 
και γενικά αρχίσαμε να δουλεύουμε βγαίνοντας 
αρκετά έξω από τα συνηθισμένα. 

Με τί σκάφη κάνατε τα πρώτα βήματα της 
επανεκκίνησης;

Χ.Χ. : Τα βασικά μας σκάφη ήταν τα Optimist, 
ενώ είχαμε και κάποια Topaz και κάποια 
Laser (ILCA πλέον) για μεγαλύτερα παιδιά 
που είχαν ήδη κάποιες γνώσεις, αλλά δεν 
ήθελαν να ασχοληθούν με πρωταθλητισμό. 
Αυτό οδήγησε στο να δημιουργηθεί μια πρώτη 
αγωνιστική ομάδα αποτελούμενη από αθλητές, 
όπως ο Γιάννης Παππάζης, ο Θάνος Κυφίδης, 
ο Λάζαρος Κεχαγιόγλου και διάφοροι άλλοι 
εκείνης της γενιάς. Παράλληλα με τις επιτυχίες 
που προανέφερα ξεκίνησε και η συνεργασία 
της ομάδας μας με τον Νικήτα Κεχαγιόγλου ως 
προπονητή.

Ν.Κ. : Όντας φίλοι με τον Χρήστο για χρόνια 
συζητούσαμε το ενδεχόμενο μιας πιθανής συ-
νεργασίας, κάτι που ήρθε απόλυτα φυσιολογι-
κά προς το τέλος του 2016, αρχές 2017. Όμως 
από την αρχή ξεκινήσαμε ριζοσπαστικά αφού 
συμφωνήσαμε κάτι μοναδικό για τα ελληνικά 
δεδομένα, δηλαδή να λειτουργούμε την ίδια 

ομάδα δύο προπονητές. Ταυτόχρονα και ισάξια. 
Όχι ο κάθε προπονητής να έχει την ομάδα του 
και απλά να συνεργαζόμαστε, αλλά να υπάρχει 
μία ομάδα που την «τρέχουν» δύο προπονητές. 
Οπότε αν ένας αθλητής ρωτούσε εμένα ή τον 
Χρήστο ήταν ένα και το αυτό. Λάμβανε την 
ίδια απάντηση αφού η συνεργασία μας είχε 
εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να δίνουμε τις 
ίδιες απαντήσεις. Όλα βασίζονται σε ένα κοινό 

προπονητικό πρόγραμμα που τρέχουμε και οι 
δύο. Φυσικά όπως σε κάθε συνεργασία έχει 
και αυτή τα προβλήματά της, τα οποία εντοπίζο-
νται κυρίως στη δική μας σωστή προετοιμασία 
από νωρίς κάθε χρονιά, όπου ορίζονται οι 
βάσεις του προπονητικού προγράμματος αλλά 
και άλλες πολύ συγκεκριμένες παράμετροι. 

Δύσκολο για Έλληνες αυτό που περιγρά-

Ήταν το μακρινό 1976 και κάποια από τα επόμενα χρόνια που μαζί με μία ομάδα παιδιών κάναμε Optimist στον 
Αθλητικό Ναυτικό Όμιλο Γλυφάδας (ΑΝΟΓ) και μεσουρανούσαμε στα εθνικά πρωταθλήματα ως ομάδα και ως 
όμιλος. Έχοντας λοιπόν πολύ δυνατές μνήμες και εικόνες από τον ΑΝΟΓ και την κατηγορία Optimist, άδραξα 
την ευκαιρία να μιλήσω με τους προπονητές του Ομίλου, τον Χρήστο Χιονά και τον Νικήτα Κεχαγιόγλου με την 
ευκαιρία της επιτυχίας του αθλητή τους Ιάσωνα Παναγόπουλου, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Optimist.
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φεις. Υπάρχει μυστική συνταγή;

Χ.Χ. : (Σχεδόν ταυτόχρονα και ο Ν.Κ) Η συντα-
γή είναι απλή, το εγώ γίνεται εμείς και οι κοινοί 
στόχοι κάνουν το εγώ καθενός από εμάς να 
χαμηλώνει και υποκλίνεται στο εμείς. Φυσικά 
θα πρέπει να αναφέρω ότι όπως και εσύ ανα-
ρωτιέσαι έτσι και στον χώρο όταν ο τρόπος της 
συνεργασίας μας μαθεύτηκε, είπαν ότι δεν θα 
αντέξει πάρα μόνον λίγους μήνες διότι θα δια-

φωνούσαμε. Όπως βλέπεις είναι τέλος 2022 
πάμε για την αγωνιστική σεζόν του 2023 και 
είμαστε ακόμα μαζί. Να προσθέσω στο σημείο 
αυτό ότι η προπονητική μας τακτική έχει πολύ 
μεγάλη διεισδυτικότητα στο εξωτερικό και για 
αυτό ήδη συνεργαζόμαστε με αρκετές ξένες 
ομάδες.

Ν.Κ. : Συμπληρώνοντας λίγο τους στόχους 
μας θελήσαμε να δημιουργήσουμε μία μεγάλη 
ομάδα με πίεση από δυο προπονητές με στόχο 
η προπόνηση να είναι υψηλού επιπέδου «με 
το καλημέρα» των αθλητών μας. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία αθλητών που να 
μπορούν να ανταπεξέλθουν σε προπονήσεις 
υψηλής πίεσης και απαιτήσεων ενώ ταυτόχρο-
να να γίνονται όλο και καλύτεροι.

Δεν μπερδεύει τους αθλητές η προπόνηση 
από δυο προπονητές;

Χ.Χ. : Όχι κάθε άλλο και θα σου εξηγήσω τον 
λόγο που δεν συμβαίνει αυτό. Απλά ο Νικήτας 
και εγώ μιλάμε περισσότερες από δέκα πέντε 
(15) φορές την ημέρα στο τηλέφωνο, δηλαδή 
συζητάμε τα πάντα ανοικτά. Ειδικά δε τον 
πρώτο καιρό της συνεργασίας μας μπαίναμε 
μαζί στο φουσκωτό, άκουγε ο ένας τον άλλο 

ανταλλάσσαμε απόψεις αναλύαμε ξανά και 
ξανά τα θέματα της κάθε προπόνησης οπότε 
φτάσαμε σ’ ένα σημείο που δίνουμε την ίδια 
απάντηση όχι απλά σε έναν αθλητή μας αλλά 
και σε έναν γονιό, χωρίς να έχουμε συνεννοη-
θεί μεταξύ μας. Νομίζω ότι με τον καιρό και την 
καθημερινή τριβή η σχέση αυτή έχει ισορροπή-
σει με αποτέλεσμα οι αθλητές μας να δέχονται 
τις ίδιες πληροφορίες με όποιον από τους δυο 
και αν κάνουν προπόνηση. 

Ο στόχος μας ήταν από την αρχή να πετύχει 
μία ομάδα με δυο προπονητές και βρήκαμε τον 
τρόπο να το κάνουμε ένα δουλέψει.

Έχοντας αναφέρει όλη την παραπάνω 
ανάλυση της ισάξιας συνεργασίας δύο 
προπονητών, εύλογα θα σας ρωτήσω αν 
πιστεύετε ότι αυτή πέτυχε.

Χ.Χ. : Για μένα είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει 
τα τελευταία χρόνια. Φυσικά και πέτυχε και 
δεν το λέμε εμείς αλλά τα ίδια τα αποτελέσμα-
τα των αθλητών μας . Μόνιμα τα τελευταία 
χρόνια έχουμε αθλητές στην ελληνική εθνική 
ομάδα του Optimist, που είναι κάτι εξαιρετικά 
δύσκολο. Για να τρέξει ένας αθλητής σε Ευ-
ρωπαϊκό ή Παγκόσμιο Optimist απαιτείται να 
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είναι μέλος της ελληνικής εθνικής ομάδας με 
αποτέλεσμα οι θέσεις να είναι εξαιρετικά λίγες, 
αφού για να μπει ένας αθλητής στην ελληνι-
κή εθνική ομάδα πρέπει να περάσει από μία 
σειρά εθνικών προκρίσεων σε αντίστοιχους 
αγώνες πρόκρισης. Για να πας στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα πρέπει να είσαι μέσα στους πέ-
ντε (5) καλύτερους και για να πας Ευρωπαϊκό 
ανάμεσα στα τέσσερα καλύτερα αγόρια και τρία 
κορίτσια, κάτι που όπως καταλαβαίνεις κάνει 
πολύ απαιτητική τόσο τη δουλειά μας όσο και 
την προσπάθεια των αθλητών μας. Να μην 
ξεχάσουμε δε να τονίσουμε ότι το επίπεδο της 
χώρας είναι εξαιρετικά υψηλό, αφού γίνεται 
πολύ καλή δουλειά σε πάρα μα πάρα πολ-
λούς ομίλους. Οπότε για να απαντήσω και με 
αριθμούς στην ερώτησή σου καταφέραμε μία 
χρονιά να έχουμε τέσσερα (4) παιδιά μας στην 
εθνική ομάδα, άπιαστο όνειρο που έγινε όμως 
εφικτό με τη δική μας προπονητική ομάδα.

Ν.Κ. : Στο σημείο αυτό θέλω να προσθέσω 
σχετικά με αυτό που είπε ο Χρήστος για τους 
τέσσερις αθλητές μας στην ελληνική εθνική 
ομάδα, ότι αποτελεί και για μας έκπληξη, όχι 
από προπονητικής αλλά από παιδαγωγικής 
πλευράς. Μην ξεχνάμε ότι είναι τέτοιες οι ηλικί-
ες των αθλητών της κατηγορίας Optimist, που 
δεν διακρίνονται για τη συστηματική αγωνιστι-
κή τους σταθερότητα. Είναι παιδιά ηλικίας 12 
ή 14 ετών που βρίσκονται στην προεφηβεία 
και την εφηβεία και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι 
ούτε λειτουργούν ως επαγγελματίες αθλητές 
αλλά ούτε και εμείς προπονητικά μπορούμε 
να τους δούμε και να τους προπονήσουμε 
ως επαγγελματίες αθλητές. Γενικά ωστόσο 
το επίπεδο της προπονητικής στη χώρα μας 
είναι πολύ υψηλό αφού έχουμε εξαιρετικά 
πολύ καλούς προπονητές οπότε αυτόματα οι 
προκρίσεις και όλοι αυτοί οι αγώνες γίνονται 
πολύ δύσκολοι. Φανταστείτε ότι πολλές φορές 
συζητάμε ότι η ελληνική πρόκριση με στόχο 
να γίνει κανείς μέλος της ελληνικής εθνικής 
ομάδας Optimist, είναι δυσκολότερη ακόμα και 
από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!

Χ.Χ. : Εάν ένας αθλητής στην Ελλάδα προκρι-
θεί για το Ευρωπαϊκό έχει εξαιρετικά πολλές 

πιθανότητες για ένα πλασάρισμα στην εικο-
σάδα του Ευρωπαϊκού, μόνον και μόνον από 
τις γνώσεις του στους ελληνικούς αγώνες. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα που αποδεικνύει 
αυτό στο οποίο αναφέρομαι είναι ότι τα τελευ-
ταία χρόνια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 
είμαστε πάντα στις πρώτες θέσεις. Φέτος εί-
χαμε την τύχη ο δικός μας αθλητής, ο Ιάσωνας 
Παναγόπουλος να κερδίσει το Ευρωπαϊκό, ένα 
παιδί που ήταν από 6 ετών στις ακαδημίες του 
Ομίλου μας. Πέρυσι στο Ευρωπαϊκό είχαμε 
τον Αλέξανδρο Κυφίδη που έφερε χάλκινο 
μετάλλιο, τον Κωνσταντίνο Πορτοσάλτε που 
ήρθε 7ος και τον Νικόλα Προκοπίου που ήρθε 
στη θέση είκοσι τρία. Οπότε αν έχεις μέσα 
στην 25αδα τρείς αθλητές από έναν όμιλο 
είσαι «χώρα» αν θες να το δεις και από αυτή 
την οπτική.

Ν.Κ. : Όταν λοιπόν εδώ και μια τετραετία 
οι αθλητές σου διακρίνονται σε ευρωπαϊκό 
κυρίως αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο κάτι 
μάλλον αποδίδει ως προς το προπονητικό μας 
σύστημα. Θα έλεγα πως κάτι κάνουμε σωστά. 

Με τόσες επιτυχίες σκέπτεσθε να κάνετε 
«άνοιγμα» σε κάποια άλλη κατηγορία ;

Χ.Χ. : Ναι. Από φέτος το ιστιοπλοϊκό τμήμα 
του ΑΝΟΓ, ξεκινάει να έχει και ομάδες ILCA 
(πρώην Laser), σε μία προσπάθεια να κρατή-
σουμε κοντά μας τους επιτυχημένους αθλητές 
του Optimist, που μέχρι πρόσφατα τροφοδο-
τούσαν άλλους ομίλους. To ξεκινάμε με δικά 
μας παιδιά και θα πάμε βήμα - βήμα όπως 
ακριβώς και με τα Optimist.

Τι είναι λοιπόν αυτό που γίνεται λοιπόν 
σωστά; Εκτός του ότι είστε δυο προπο-

νητές που λειτουργούν ως ένας. Έχετε 
εδώ κάποια μυστική συνταγή που θα μας 
αποκαλύψετε;

Ν.Κ. : Δεν υπάρχει μυστική συνταγή. Το 
σημαντικότερο σε αυτό είναι ότι αγαπάμε αυτό 
που κάνουμε όπως και αρκετοί άλλοι επιτυ-
χημένοι Έλληνες προπονητές. Αμέσως μετά 
είναι το πόσο «δίνεσαι» σε αυτό που κάνεις. 
Επίσης πρέπει να κάνεις έναν πολύ σωστό 
προγραμματισμό αλλά και ταυτόχρονα να είσαι 
και έτοιμος να ανταπεξέλθεις σε οποιαδήποτε 
αλλαγή παρουσιαστεί. 

Χ.Χ. : Ο Covid-19 ήταν ένα τεράστιο μάθημα 
για εμάς. Αλλάξαμε τον τρόπο σκέψης στο πώς 
προγραμματίζουμε, στο πώς πρέπει να γίνονται 
τα μαθήματα στις σχολές, στο πώς πρέπει σε 
έναν περιορισμένο χρόνο να δίνουμε περισσό-
τερη πληροφορία στους αθλητές μας. Επίσης 
στο ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και 
ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας ή ακόμα στο ότι 
πρέπει η ομάδα να είναι σχεδόν πάντα αγω-
νιστικά έτοιμη διότι δεν ήταν γνωστό πότε και 
πού θα γίνουν οι προκρίσεις ή άλλοι διεθνείς 
αγώνες. Τότε δεν ξέραμε πότε θα γίνουν οι 
αγώνες πρόκρισης ή αν θα γίνει το Ευρωπαϊκό 
ή το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Μία και συζητάμε για επιτυχίες, προετοι-
μασίες και νίκες θα ήθελα να ρωτήσω με 
τί κριτήρια βάζετε τους στόχους στους 
αθλητές σας;

Ν.Κ. : Τους στόχους τους βάζουν οι αθλητές. 
Η δικιά μας δουλειά είναι να τους στηρίξουμε 
στους στόχους αυτούς ώστε να μπορέσουν να 
τους πετύχουν και να πάνε για νέους υψηλό-
τερους στόχους γνωρίζοντας πάντα ότι εμείς 
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είμαστε εδώ για αυτούς.

Χ.Χ. : Στο σημείο αυτό θα ήθελα να συμπλη-
ρώσω ότι εκτός από εμάς τους δυο προπονη-
τές που αν θες είμαστε η καρδιά του τμήματος 
ιστιοπλοΐας του ΑΝΟΓ, στις όλες επιτυχίες και 
στην όλη πορεία του τμήματος που πετυχαίνει 
να διακρίνονται οι αθλητές του, θα πρέπει να 
εντάξουμε την μακροχρόνια και συστηματική 
δουλειά συνολικά της ομάδας προπονητών. 
Μιας ομάδας που έχει προσφέρει στον ΑΝΟΓ, 
όπως η Μυρτώ Χιονά, η Έφη Ματζαράκη, 
παλαιότερα η Ελένη Πίκη που ήταν αθλήτρια 
του Ομίλου, η Σταυρούλα Πασσά, ενώ σήμερα 
έρχονται να προστεθούν δύο παλαιότεροι 
αθλητές μας, ο Λάζαρος Κεχαγιόγλου, ο 
Γιάννης Παππάζης και η Ελένη Στάμκου που 
θα ενισχύσουν την προπονητική μας ομάδα, 
η οποία εργάζεται μεθοδικά, ομαδικά και 
ακούραστα. 

Σε όλα αυτό το οικοδόμημα ποιος είναι ο 
ρόλος των γονιών των αθλητών; 

Χ.Χ. : Ας ξεκινήσουμε με την επικοινωνία 
με τους γονείς. Για μας είναι μια εξαιρετικά 
σημαντική δουλειά η επικοινωνία με τους 
γονείς που όπως γνωρίζεις «τραβάνε» όλο το 
οικονομικό αλλά και συναισθηματικό βάρος 
των παιδιών τους σε κάθε συνθήκη: όταν πάνε 
καλά, όταν κουράζονται, όταν θα αποτύχουν σε 
κάποιους στόχους που έχουν βάλει. Οι γονείς 
είναι η «ατμομηχανή» των επιτυχιών του 
τμήματος αφού αυτοί επιφορτίζονται τα έξοδα 
του εξοπλισμού των παιδιών τους αγοράζο-
ντας ένα ή δύο σκάφη, κατάρτια και αρκετά 
πανιά, υλικά δηλαδή που απαιτούνται ώστε οι 
αθλητές να διακριθούν συνδυαστικά με την 
προπόνησή τους. Φυσικά αρκετές φορές -για 
να μην πω πάντα- οι γονείς επωμίζονται και 
τα έξοδα των αποστολών εντός Ελλάδος για 
αγώνες και προπονητικές συναντήσεις. Άρα 
ως προπονητής οφείλεις να τους κρατάς κοντά 
και ενήμερους αλλά και ταυτόχρονα μακριά 
ώστε να μην επεμβαίνουν στο προπονητικό 
σου έργο. 

Ν.Κ. : Η συνεργασία με τους γονείς είναι ένα 
πολύ σημαντικό μέρος της δουλειάς μας που 
δεν έχει άμεσα αποτελέσματα στους αγώνες, 
αλλά έμμεσα και διαχρονικά, ειδικότερα δε αν 
καταφέρεις να κάνεις τους ανθρώπους αυτούς 
που ο καθένας είναι μία διαφορετική προ-
σωπικότητα να πιστέψει και να εμπιστευτεί τη 
δουλειά και τις ικανότητές σου.

Επειδή η συζήτηση μαζί σας είναι πραγμα-
τικά πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά μου θύμισε 
τα παιδικά μου πρώτα βήματα στον ΑΝΟΓ 
και την κατηγορία Optimist που και εγώ 
είχα διακριθεί, θα σας ρωτήσω κλείνοντας 
κάτι τελευταίο και ίσως το δυσκολότερο. 

Ποιά είναι η σχέση σας με τη διοίκηση του 
ΑΝΟΓ και ποιά η αρωγή της στο τμήμα 
ιστιοπλοΐας, πρόβλημα που μας ταλαιπω-
ρούσε από την εποχή μου! 

Χ.Χ. : Ο Όμιλος κάνει αυτό που μπορεί διότι 
όπως γνωρίζεις διατηρεί μία πλειάδα αθλητι-
κών τμημάτων. Είναι ο στυλοβάτης του τμήμα-
τος ιστιοπλοΐας πληρώνοντας όλα τα λειτουρ-
γικά του κόστη, όπως φως, νερό, τηλέφωνο 
( γέλια ! ) και είναι εκεί για να υποστηρίξει 

πάγιες κυρίως ανάγκες όπως τα φουσκωτά, τις 
εγκαταστάσεις, τα τρέιλερ ή τα services όταν 
και όποτε αυτά απαιτούνται. Γενικά όμως μας 
αφήνει να δουλεύουμε όπως ξέρουμε, δεν 
εμπλέκεται στο προπονητικό μας έργο και το 
κυριότερο: όσες φορές έπρεπε να συνομιλή-
σουμε μας άκουσαν, μας διέθεσαν χρόνο και 
μας βοήθησαν στο μέτρο του δυνατού. Γενικά 
είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη διοίκηση 
του Ομίλου.
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Κείμενο: Συντακτική Ομάδα του Ι.Κ. 
Φωτογραφίες: αρχείο ΠΟΙΑΘ

αγώνες τριγώνου

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποί-
ησε η εθνική ομάδα Optimist στο 
ομαδικό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη-
μα που έγινε στη λίμνη Lentro της 
Ιταλίας. 

Οι νεαροί ιστιοπλόοι κατέλαβαν την έκτη 
θέση σε σύνολο δεκαέξι ομάδων και αν 
ληφθεί υπόψιν ότι το ομαδικό έχει αρχίσει 
να καλλιεργείται ξανά στη χώρα μας μόλις 
τα τελευταία χρόνια το αποτέλεσμα κρίνεται 
απόλυτα ικανοποιητικό. 

Η Ελλάδα έχει πάρει μέρος σε ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα ομαδικού μόλις τέσσερις 
φορές και οι θέσεις της ήταν, έκτη δέκατη, 
δέκατη τρίτη και έκτη αντίστοιχα. Στο φετινό 
πρωτάθλημα της Ιταλίας αγωνίστηκαν 
δεκαέξι εθνικές ομάδες που είχαν προ-
κριθεί από το Ευρωπαϊκό του 2021 και 
στην προκριματική φάση των αγώνων 
η μια ομάδα αντιμετώπιζε την άλλη. 
Συνολικά έγιναν δεκαπέντε ιστιοδρομίες και 
για την τελική φάση προκρίθηκαν οι πρώτες 
οκτώ ομάδες που δημιούργησαν τον χρυσό 
στόλο, ενώ οι υπόλοιπες οκτώ τον αργυρό. 

Η Ελλάδα προκρίθηκε ως έκτη χώρα στον 
χρυσό στόλο όπου και διεξήχθησαν άλλες 
επτά ιστιοδρομίες, πάντα η μια ομάδα ενα-
ντίων της άλλης. Όμως την τελευταία ημέρα 
δεν έγιναν λόγω καιρικών συνθηκών οι 
προγραμματισμένες κούρσες και αυτό είχε 
σαν αποτέλεσμα το πρόγραμμα να ολοκλη-
ρωθεί με 5 αγώνες, κάτι που δεν προβλέ-

πεται για να βγουν τα τελικά αποτελέσματα. Η 
ελληνική εθνική ομάδα τερμάτισε πέμπτη στη 
γενική, αλλά επειδή δεν έγιναν και οι επτά 
αγώνες του προγράμματος για την τελική 
βαθμολογία μέτρησε η θέση που προκρίθηκε 
στον χρυσό στολίσκο. 

Την εθνική μας ομάδα αποτελούσαν οι αθλη-
τές: Φραγκίσκη Κοσμά του ΝΟΠ. Φαλήρου, 
η Αθηνά Σουλιώτη του ΝΟΠ. Φαλήρου, 
ο Ιάσων Παναγόπουλος του ΑΝΟΓ και ο 
Λεωνίδας Σέχου του ΝΟΚαλαμακίου, ενώ 
εθνικός προπονητής ήταν ο Αντώνης Δρο-
σόπουλος.

Έκτη θέση για την εθνική ομάδα στο ομαδικό 

Ευρωπαϊκό των Optimist

Αποτελέσματα
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Πρώτες Βοήθειες

Ναυαγοσώστης Ακτής

Ναυαγοσώστης Πισίνας
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αγώνες τριγώνου

Διακρίσεις όπως αυτές της ελληνι-
κής ομάδας Jmania στην κατηγορία 
σκαφών J24 σε διεθνή πρωτα-
θλήματα ανοικτής θαλάσσης συ-
νήθως περνάνε στα 'ψιλά' γράμματα 
ή χάνονται ανάμεσα στις επιτυχίες 
των αθλητών κατηγοριών τριγώνου. 
Η συντακτική ομάδα του Ιστιοπλο-
ϊκού Κόσμου, σε μία προσπάθεια 
να αναδείξει και αυτές τις επιτυχίες, 
επέλεξε να μιλήσει με τον Χρήστο 
Κυφίδη, πρόεδρο της ελληνικής 

κλάσης J24 και βασικό πυλώνα 
της ομάδας που στέφθηκε φέτος 
πρωταθλήτρια Ευρώπης, ώστε να 
του δώσει τον απαραίτητο 'χώρο' να 
αναφερθεί στην επιτυχία αυτή και 
στο πώς πραγματοποιήθηκε.

Μετά από μία αρκετά μεγάλη -χρονικά- φιλική 
και ενδιαφέρουσα συζήτηση, παρατίθενται 
παρακάτω τα πιο ενδιαφέροντα τμήματα 
της, καθώς και όσα συνδέονται άμεσα με το 
πρωτάθλημα, έτσι όπως μας τα περιέγραψε ο 
Χρήστος Κυφίδης.

«… Η ομάδας μας έχει αρκετά μεγάλη ιστορία 

στην κατηγορία J24, αλλά θα σας πάω μόνον 
λίγο πίσω, στο Ευρωπαϊκό J24 που έγινε 
στην Πάτρα το 2019 κερδίζοντας την 3η 
θέση, ένα πρωτάθλημα που είχατε καλύψει 
εκτεταμένα στον Ιστιοπλοϊκό Κόσμο. Ήμασταν 
τότε το ίδιο πλήρωμα όπως και φέτος (Κύνθια 
Σκοτίδα, Χρήστος Κυφίδης, Ουρανία Βέργου 
και Κωνσταντίνος Τριδήμας) με τη μόνη διαφο-
ρά ότι τότε είχαμε κυβερνήτη τον Παναγιώτη 
Καμπουρίδη με συμμετοχή στην κατηγορία 
470 στους Ολυμπιακούς του 2012 στο Λονδί-
νο, ενώ φέτος μαζί μας τη θέση του κυβερνήτη 
ανέλαβε ο πολύπειρος Στέλιος Σωτηρίου. Το 
2020 και το 2021 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της πανδημίας 
Covid-19.

Χρυσός ευρωπαϊκός τίτλος για την 
ελληνική ομάδα Jmania!
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Ο καιρός μέχρι το πρωτάθλημα του 2022 
πέρασε πολύ γρήγορα για όλη την ομάδα 
μας συμμετέχοντας σε διάφορους αγώνες 
ανοικτής θαλάσσης ώστε να είμαστε σε φόρμα 
και πάντα μέσα στην ιστιοπλοϊκή διαδικασία. 
Η φετινή λοιπόν διοργάνωση είχε ανατεθεί 
στον όμιλο Howth Yachts Club που βρίσκεται 
στο μακρινό Δουβλίνο. Για μας οι συζητήσεις 
προκειμένου να συμμετάσχουμε σε αυτό το 
πρωτάθλημα είχαν ξεκινήσει από το 2021. 
Το κυριότερο όμως ζήτημά μας ήταν αν θα 
καταφέρναμε να οργανώσουμε το ταξίδι και 
τη συμμετοχή μας ώστε να μπορέσουμε να 
ανταποκριθούμε στο αρκετά μεγάλο κόστος 
του ταξιδιού αυτού, αφού θέλαμε να συμμετά-
σχουμε με το δικό μας σκάφος και όχι ενοικι-
άζοντας σκάφος εκεί. Ένας ακόμα λόγος που 
προσωπικά εγώ ήθελα να βρεθούμε εκεί και 
να λάβουμε μέρος στο Ευρωπαϊκό ήταν για να 
μπορέσω ως πρόεδρος πλέον της ελληνικής 
κλάσης J24 να επικοινωνήσω και να διαφημί-
σω το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έχουμε 
αναλάβει να διοργανώσουμε ως χώρα το 
2023 στον Ν.Ο. Θεσσαλονίκης (ΝΟΘ). Τελικά 
η ομάδα αποφάσισε να τρέξει με το σκάφος 
της πραγματοποιώντας το μεγάλο αυτό ταξίδι 
από τον Πειραιά μέχρι το βροχερό Δουβλίνο, 

ξοδεύοντας εκτός από χρόνο, σωματικές δυ-
νάμεις αλλά και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, 
στο οποίο -αξίζει να αναφέρω- ότι συμβάλαμε 
όλη η ομάδα μαζί από το υστέρημά μας. Φτά-
νοντας λοιπόν στον Όμιλο συναντήσαμε μια 

υποδειγματική υποδοχή και ένα πολύ φιλικό 
και ζεστό περιβάλλον. Πρώτη μας δουλειά 
ήταν να στήσουμε σωστά το σκάφος μας, 
διαθέτοντας για προπόνηση και γνωριμία με 
τα νερά της περιοχής μόνο την επόμενη ημέρα 
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της δοκιμαστικής ιστιοδρομίας του πρωταθλή-
ματος, χρονικό διάστημα φυσικά πολύ μικρό 
για τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που θα 
αντιμετωπίζαμε στη συνέχεια. Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα της θαλάσσιας περιοχής στην οποία 
πραγματοποιήθηκαν οι ιστιοδρομίες ήταν 
το ρεύμα το οποίο έπρεπε να «διαβάζουμε» 
σωστά και άμεσα αφού δεν είχαμε χρόνο για 
λάθη και δοκιμαστικές ιστιοδρομίες, αλλά -και 
ας το παραδεχτούμε- αποτελεί κάτι άγνωστο 
και ασταθές για εμάς που κάνουμε ιστιοπλοΐα 
κυρίως στα ελληνικά νερά. Πριν ξεκινήσουν οι 
ιστιοδρομίες είχαμε ως στόχο να βρισκόμαστε 
αρκετά ψηλά και σταθερά στην βαθμολογία, 
ενώ για να μην αγχωθούμε δεν είχαμε βάλει 
καθόλου ως στόχο το βάθρο. Στοχεύαμε απλά 
γενικά να είμαστε μέσα στο παιχνίδι της βαθ-
μολογίας των δέκα πρώτων θέσεων.

Το πρόγραμμα προέβλεπε δύο κούρσες ανά 
ημέρα. Στην πρώτη ιστιοδρομία της πρώτης 
ημέρας δεν πήγαμε και τόσο άσχημα, τερματί-
ζοντας μεν στη 10η θέση, όντας ωστόσο εντε-
λώς «αδιάβαστοι» στον τρόπο που το ρεύμα 
επηρέαζε τον αγωνιστικό θαλάσσιο στίβο. Στη 
δεύτερη ιστιοδρομία, αφού κυρίως ο κυβερνή-
της μας είχε μελετήσει και δουλέψει στο μυαλό 
του τις επιπτώσεις των ρευμάτων στον στίβο, 
τρέξαμε πολύ καλύτερα και τερματίσαμε μέσα 
στην πρώτη πεντάδα, με αποτέλεσμα τα άλλα 
πληρώματα να αρχίσουν να μας βλέπουν ως 
σκάφος ικανό για διάκριση. Τη δεύτερη μέρα 
μπήκαμε πάλι στον στίβο αρκετά συγκρατη-
μένοι τερματίζοντας 8οι στην πρώτη κούρσα, 
ενώ στη δεύτερη κούρσα που ήδη είχαμε πολύ 
πρόσφατη την επίδραση των ρευμάτων στον 
στίβο και κάνοντας πολύ πιο σωστή διαχείριση 
των καιρικών συνθηκών και του ρεύματος, 
καταφέραμε να κερδίσουμε τη μοναδική μας 
πρωτιά στο πρωτάθλημα. Να αναφέρω ότι τις 
πρώτες δύο ημέρες, δηλαδή για τέσσερεις 
ιστιοδρομίες ο άνεμος ήταν ανατολικός με 
ωκεάνιο κύμα και ένταση από 14 έως 17 

κόμβους. 

Η τρίτη πια ημέρα του πρωταθλήματος μας 
βρήκε επικεφαλής στη βαθμολογία και σε 
συνδυασμό με την εμπιστοσύνη στις δυνατό-
τητές μας που συνεχώς αυξανόταν, αρχίσαμε 
να σκεφτόμαστε ότι ίσως και να βρεθούμε στο 
βάθρο κάτι που φυσικά μας άγχωνε. Ήμασταν 
αισιόδοξοι και ταυτόχρονα συγκρατημένοι, 
αλλά επειδή κάνουμε ιστιοπλοΐα και γνωρίζου-
με πως στη θάλασσα τίποτα δεν είναι δεδο-
μένο, ήρθε δυστυχώς η καιρική αλλαγή που 
απευχόμασταν. Η ένταση του αέρα μειώθηκε 
και η αίσθηση ήταν σαν να ξεκινούσαμε από 
την αρχή: θα έπρεπε αφενός να δούμε τις 
δυνατότητες της ομάδας με ρεύμα από διαφο-
ρετική γωνία αλλά και πώς θα ταξιδεύαμε με 
ανέμους πολύ μικρότερης έντασης. Ένα σκηνι-
κό δηλαδή εντελώς διαφορετικό από αυτό που 
είχαμε ήδη συναντήσει τρέχοντας τις 4 πρώτες 
ιστιοδρομίες. Με χαμηλή ένταση πλέον από 5 
έως 7 κόμβους και άνεμο ανατολικό προς νό-
τιο ανατολικό με ρεύμα, ο σκοπός μας ήταν δι-
πλός: έπρεπε να βρούμε τα πατήματά μας αλλά 
και να αναγνωρίσουμε τους αντιπάλους που 
θα ταξίδευαν καλύτερα σε αυτές τις καιρικές 
συνθήκες. Οι δύο κούρσες της ημέρας αυτής 
έφεραν μία 3η και μία 6η θέση που μας κρά-
τησαν στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης 
δημιουργώντας ένα μαξιλαράκι ασφαλείας που 
τελικά φάνηκε …ότι δεν ήταν και τόσο ασφαλές. 

Την τέταρτη ημέρα οι καιρικές συνθήκες ήταν 
παρόμοιες με της τρίτης ημέρας φέρνοντας 
όμως τη χειρότερή μας κούρσα (23οι ), καθώς 
το ρεύμα και αυτή τη φορά μας ξεγέλασε, αλλά 
και μία 2η θέση που ευτυχώς μας κράτησε 
αρκετά μπροστά για μία ακόμα ημέρα στη 
βαθμολογία. Το θαλάσσιο ρεύμα που άλλαζε 
διαφορετική ώρα κάθε ημέρα, απαιτούσε να 
διαβάζουμε τη νύχτα προκειμένου να διατη-
ρήσουμε το προβάδισμα καθώς οι αντίπαλοι 
υπερείχαν στη γνώση των ρευμάτων αλλά 

άλλαζαν θέσεις μεταξύ τους σημαντικά. Από 
το γερμανικό πλήρωμα που μας καταδίωκε 
βαθμολογικά και ένα ιρλανδικό σκάφος που 
διακρίθηκε με δύο πρωτιές γνωρίζοντας τα 
ρεύματα και τον καιρό. Αισίως λοιπόν και με 
βαθμολογική διαφορά 6 πόντων από το γερ-
μανικό σκάφος φτάσαμε στην τελευταία ημέρα 
του πρωταθλήματος. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσουμε 
όλους τους φίλους μας από την Ελλάδα για 
τη σημαντική ψυχολογική βοήθειά τους, με τα 
εκατοντάδες συγκινητικά μηνύματα υποστήρι-
ξης που λαμβάναμε. Η ανταπόκρισή τους ήταν 
κάτι που δεν περιμέναμε καθώς δεν γνωρίζαμε 
πως μας στήριζε τόσο μεγάλο κοινό και μας 
έδινε τρομερή δύναμη. Η στήριξή τους μας 
όπλισε με πείσμα αλλά και με ένα γλυκό βάρος 
πως αυτός ο αγώνας έπρεπε να κερδηθεί 
πάση θυσία.

Ήταν τεράστια η ανασφάλεια για τον καιρό που 
θα συναντούσαμε την τελευταία ημέρα και που 
θα μπορούσε να μας βγάλει κυριολεκτικά και 
εκτός βάθρου. Με μια 8η θέση στην πρώτη 
κούρσα όλα έδειχναν πως θα κριθούν στην 
τελευταία ιστιοδρομία. Όταν τελικά βγήκαμε 
στον στίβο έβρεχε και είχε πολύ λίγο αέρα, 
κάτι που δεν το είχαμε ζήσει μέχρι εκείνη την 
ώρα. Ήταν σαν να έπρεπε να τρέξουμε σε 
έναν καινούργιο, άγνωστο στίβο. Αποφασί-
σαμε λοιπόν να μπούμε και να αγωνιστούμε 
με μοναδικό σκοπό να «φυλάξουμε» τους 
άμεσους διεκδικητές των μεταλλίων, όπως 
δηλαδή τον καλύτερο Ιρλανδό που είχε κερδί-
σει πρόσφατα το Kiel week, τους Γερμανούς 
που βρίσκονταν στην τρίτη θέση και ένα ακόμα 
αγγλικό σκάφος. Η απόφασή μας αυτή είχε 
σαν αποτέλεσμα «παίζοντας» μεταξύ μας και 
φυλάσσοντας ο ένας τον άλλον να επιλέξουμε 
τη δεξιά πλευρά του στίβου, κίνηση η οποία 
απεδείχθη ότι δεν ήταν η σωστή, αφού τελικά 
ο καιρός γύρισε αριστερά και βρεθήκαμε στις 
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πίσω θέσεις στη γραμμή τερματισμού. Είναι 
χαρακτηριστικό βλέποντας τα αποτελέσμα-
τα για τα 4 αυτά σκάφη που κυνηγιόμασταν 
παίζοντας «τη γάτα με το ποντίκι», πως αυτή 
ήταν για όλους μας η κούρσα που «πετάξαμε» 
στη γενική βαθμολογία. Τελικά στο σύνολο των 
αγώνων, όπως λέμε συνήθως, στον μέσο όρο 
δηλαδή των αποτελεσμάτων αποδείχθηκε πως 
ήμασταν ένα από τα καλύτερα πληρώματα του 
πρωταθλήματος. ‘Ήμασταν πολύ καλοί στον 
δυνατό αέρα και μέτριοι στον λίγο, ένα αρκετά 
καλό πλήρωμα σε όλες τις συνθήκες. Ευτυχώς 
για εμάς οι πολύ καλοί στον πολύ αέρα δεν 
ταξίδευαν στον λίγο αέρα και το αντίθετο, με 
αποτέλεσμα ο μέσος όρος αυτός να μας διατη-
ρήσει σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας. 
Το πόσο σκληρός συναγωνισμός υπήρχε και 
το πόσο ισάξια και αξιόμαχα ήταν τα πληρώ-
ματα μπορεί εύκολα να το διαπιστώσει κανείς 
βλέποντας τα αποτελέσματα.

Όλα τα σενάρια ήταν πιθανά και τα αποτε-
λέσματα ρευστά βασισμένα σε συνεχείς 
ανατροπές, καθώς όλα τα σκάφη φέρανε 
πρώτες θέσεις, όλα έπεσαν στις πίσω θέσεις 
και έτσι οι 65 βαθμοί ποινής που μας έδωσαν 
με ισοβαθμία το χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο, 
ανέδειξαν τις δυσκολίες και τις σκληρές μονο-
μαχίες μεταξύ εξαιρετικά ικανών και μαχητικών 
πληρωμάτων. Το σκάφος που ισοβάθμησε 
μαζί μας -παρόλο που και τα δύο σκάφη είχαμε 
από μια πρώτη θέση-, έχασε διότι η επόμενη 
καλύτερη ιστιοδρομία μας ήταν μια 2η ενώ η 
δική του μια 3η θέση. Επίσης το σκάφος που 
ήρθε δεύτερο ξεπετάχθηκε από την 6η θέση 
λόγω της ιστιοδρομίας της τελευταίας ημέρας 
και όλα αυτά μετά από ένα σύνολο δέκα ιστιο-
δρομιών για την ολοκλήρωση του πρωταθλή-
ματος. Ευτυχώς μόνο στην πρώτη θέση δεν 
έγινε ανατροπή στα αποτελέσματα εξαιτίας της 
τελευταίας ιστιοδρομίας. Την τελευταία ημέρα 
στην τελευταία κούρσα που τερματίσαμε υπό 
βροχή και περιμέναμε με τεράστια αγωνία τα 

αποτελέσματα γνωρίζοντας ότι αυτή ήταν η 
χειρότερή μας κούρσα που σίγουρα θα πετού-
σαμε, δεν ξέραμε τη σειρά τερματισμών των 
πρώτων σκαφών και πόσο αυτή θα επηρέαζε 
το τελικό αποτέλεσμα. Ήταν τρομερά ψυχοφθό-
ρο μέχρι που ενημερωθήκαμε ηλεκτρονικά ότι 
είχαμε κερδίσει και φυσικά το πανηγυρίσαμε 
αναλόγως!

Ολοκληρώνοντας τα όσα ζήσαμε στον όμορφο 
και έντονο αυτό αγώνα, θα ήθελα να μην ξεχά-
σω να αναφερθώ και στο πλήρωμα που ήρθε 
από τον Ναυτικό Όμιλο Ηρακλείου με κυβερνή-
τη τον Νικόλαο Καπνίση για να αγωνιστεί στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενοικιάζοντας από 
εκεί ένα σκάφος. Αυτό φυσικά είναι σίγουρα 
κάτι που δυσκόλεψε την προσπάθεια του πλη-
ρώματος που μετά από πολύ καλές ιστιοδρο-
μίες, αλλά και κάποιες ατυχίες τερμάτισε στην 
26η θέση ανάμεσα σε 34 σκάφη….» 

«…Με την ευκαιρία της επιτυχίας μας στο 
Ευρωπαϊκό θέλω να πω δυο λόγια για την 
κλάση J24 στην Ελλάδα και για το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα που θα διοργανωθεί στον Ν.Ο. 
Θεσσαλονίκης (ΝΟΘ) από 9 έως 16 Σεπτεμ-
βρίου 2023. Η πρόκληση του Παγκοσμίου 
είναι μεγάλη, όχι τόσο οργανωτικά, διότι ο ΝΟΘ 
είναι ένας εξαιρετικά έμπειρος όμιλος στη 
διοργάνωση μεγάλων πρωταθλημάτων διαθέ-
τοντας έμπειρη ομάδα ώστε να υποστηρίξει τη 
διοργάνωση, αλλά κυρίως για τους ιδιοκτήτες 
των σκαφών J24 στην Ελλάδα. Προσωπικά 
θα πρότεινα σε όσους έχουν σκάφος J24 να 

επενδύσουν στο να το βελτιώσουν ώστε να 
γίνει ανταγωνιστικό και είμαι σίγουρος ότι αν 
τρέξουν οι ίδιοι το σκάφος τους θα ανταμει-
φθούν από την ποιότητα των ιστιοδρομιών. Αν 
όχι, τότε θα έχουν την ευκαιρία να το ενοικι-
άσουν, αφού ήδη υπάρχει μεγάλη ζήτηση για 
σκάφη προς ενοικίαση, έχοντας στη διάθεσή 
τους μετά το τέλος του Παγκοσμίου ξανά το 
σκάφος τους, ανταγωνιστικό και αξιόπλοο, 
χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν ξοδέψει 
ούτε ένα ευρώ, ενώ θα μπορούν να λαμβά-
νουν μέρος στους αγώνες J24 ξαναζώντας τις 
δυνατές συγκινήσεις των αγώνων One Design. 
Όλοι εμείς στην κλάση είμαστε στη διάθεση 
όποιου ιδιοκτήτη χρειαστεί τη βοήθεια μας και 
σε οποιοδήποτε θέμα. Ραντεβού λοιπόν στη 
Θεσσαλονίκη που φαίνεται ότι θα έχει πολύ με-
γάλο ιστιοπλοϊκό ενδιαφέρον αφού η επιτυχία 
μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα δείχνει ότι 
ήδη έχει αντίκτυπο στις συμμετοχές που θα έρ-
θουν να διεκδικήσουν τον παγκόσμιο τίτλο …»

1. GRE JMANIA   ΝΟΠΦ   65

2. GBR Cacoon  Poole YC    65 

3. IRL Kingsailor  Kinsale YC  66

4. GER  Schwere Jungs  Blankeneser SC  68

5. IRL  Headcase HYC,LRYC  72

Αποτελέσματα
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αγώνες τριγώνου Κείμενο: Βιργινία Κραβαριώτη ( OLY ), Πρόεδρος Ελληνικής Κλάσης LASER – ILCA 
Φωτογραφίες: Thom Touw / Eurilca

Η μεγαλύτερη διεθνής ιστιοπλο-
ϊκή διοργάνωση τριγώνου για το 
2022 πραγματοποιήθηκε με μεγά-
λη επιτυχία στις εγκαταστάσεις του 
Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης 
στις 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου.

Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο του 
ιστιοπλοϊκού ενδιαφέροντος και παράλλη-
λα δόθηκε για ακόμη μια φορά η ευκαιρία 
στους φερέλπιδες Έλληνες ιστιοπλόους 
της κλάσης ILCA να αποκομίσουν αγωνι-
στικές εμπειρίες, χρήσιμες για τη μετέπει-
τα πορεία τους. Ουσιαστικά αγωνίστηκαν οι 
αυριανοί πρωταγωνιστές και ολυμπιονίκες 
της ολυμπιακής κλάσης ILCA. Μια μεγάλη 
επιτυχημένη διοργάνωση, με αθρόα συμμε-
τοχή, η οποία είχε θετικό πρόσημο και στην 
ανάπτυξη του ναυταθλητικού τουρισμού της 
χώρας μας καθώς οι συμμετοχές ξεπέ-
ρασαν τους 400 αθλητές από 34 χώρες 
της Ευρώπης. Το σύνολο στα μέλη των 
αποστολών άγγιξαν τα 700 άτομα.

Από αγωνιστικής πλευράς, με την ελληνι-
κή αποστολή αγωνίστηκαν 20 αθλήτριες 

και 43 αθλητές. Με σπουδαίες ελληνικές 
διακρίσεις έπεσε η αυλαία του πρωταθλήμα-
τος. Πρωταγωνιστής της διοργάνωσης ήταν 
ο Έλληνας ιστιοπλόος του (Ν.Ο.Π.Φ) Αλέξαν-
δρος Ελευθεριάδης, ο οποίος κατέκτησε 
το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των 
νέων και το χρυσό στην κατηγορία U17. 
Πρωταθλητής Ευρώπης στα αγόρια αναδεί-
χθηκε ο Γερμανός Ole Schweckendiek, έχο-
ντας συνολικά 93 βαθμούς ποινής και τρίτος 
ο Ισραηλινός Yogev Alcalay με 101 β.π.

Ελληνική υπόθεση ήταν η κατηγορία 
U17 των αγοριών με τη σημαία μας να 
κυματίζει και στα τρία βάθρα των νικη-
τών καθώς το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο 
Αλέξανδρος Ελευθεριάδης (Ν.Ο.Π.Φ) (97 
β.π.), το ασημένιο ο Αλέξανδρος Ιωαννίδης 
(Ν.Ο.Ε.Φ)(109 β.π.) και το χάλκινο ο Μάριος 
Σταθάς (Ν.Ο.Π.Φ) (116 β.π.). Στα κορίτσια, τον 
τίτλο κατέκτησε η Ιρλανδέζα Eve McMahon, 
η οποία είχε 35 βαθμούς ποινής, τη δεύτερη 
θέση κατέλαβε η Ιταλίδα Emma Mattivi με 
71 β.π. και την τρίτη η Ισπανίδα Claudia Adan 
LLedo με 86 β.π. Την καλύτερη εμφάνιση από 
ελληνικής πλευράς πραγματοποίησε η Μαρία 
Χριστίνα Μένη (Ν.Α.Ο.Βούλας), η οποία 
κατέλαβε τη 15η θέση στη γενική κατάταξη 
με 175 β.π., όσους είχε και η Ευαγγελία 
Καραγεώργου (Ν.Ο.Βουλιαγμένης) που 
την ακολούθησε. Στην κατηγορία των U17 
κοριτσιών, πρωταθλήτρια Ευρώπης στέφθηκε 
η Ισπανίδα Adriana Castro Nunez με 117 β.π., 
τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Ιταλίδα Vittoria 
Maria Arseni με 181 β.π. και την τρίτη θέση η 
Γερμανίδα Eva Wiese με 254 β.π.

Η Ελληνική Κλάση Laser-ILCA ήταν συνδι-
οργανώτρια του πρωταθλήματος. Η πρόεδρος 

Βιργινία Κραβαριώτη OLY και το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ελληνικής Κλάσης συνεχάρη 
τον πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Θεσσα-
λονίκης κ. Λάζαρο Τσαλίκη, το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ομίλου και όλους τους φορείς 
και ανθρώπους που συνέβαλαν στη μεγάλη 
επιτυχία της διοργάνωσης.

Οι μεγάλες διοργανώσεις για τη χώρα μας 
στην κατηγορία ILCA συνεχίζονται και τις 
επόμενες χρονιές καθώς ακολουθούν το 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2023 κατηγορίας 
ILCA 4 (22/7-30/7) στον Ναυτικό Όμιλο 
Βόλου και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
2024 κατηγορίας ILCA 6 & ILCA 7 στον 
Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου με τον πρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Κλάσης (EurILCA) κ.Jean 
Luc Michon και τη σύμφωνη γνώμη του 
προέδρου του Ν.Ο.Κ κ. Γιώργου Χριστόπου-
λου και του Δ.Σ, να έχει ήδη ενεργήσει προς 
την Παγκόσμια Ομοσπονδία (World Sailing) 
έτσι ώστε το πρωτάθλημα για τις κατηγο-
ρίες να γίνει και το τελευταίο κριτήριο της 
Ευρώπης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Παρισιού 2024!!! Η Ελληνική Κλάση Σκαφών 
Laser-ILCA στηρίζει την προσπάθεια αυτή και 
ευελπιστεί στη θετική εξέλιξη.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων 
κατηγορίας ILCA 6
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Κείμενο: Άννα Αγραφιώτη 
Φωτογραφίες: Thom Touw, αρχείο ΙΚ/ΠΟΙΑΘ

αγώνες τριγώνου

Με μεγάλη μας χαρά παρακολου-
θούμε τις προσπάθειες όλων των 
Ελλήνων αθλητών που συμμετέ-
χουν στα διεθνή πρωταθλήματα 
της κλάσης Laser-ILCA και απο-
δεικνύουν την ελληνική θαλάσσια 
δεινότητα τους, κερδίζοντας την 
μία διάκριση μετά την άλλη. Το 
σκάφος ILCA ( πρώην Laser ) μας 
έχει χαρίσει μεγάλες επιτυχίες 
σε όλες τις ηλικίας σε παγκόσμιο 
και ευρωπαϊκό επίπεδο για το 
πρώτο εξάμηνο του 2022 και για 
τον λόγο αυτό η δημοσιογραφική 
ομάδα του Ιστιοπλοϊκού Κόσμου, 
ζήτησε από την αντιπρόεδρο της 
Ελληνικής κλάσεως ILCA – Laser, 
Άννα Αγραφιώτη ( OLY ) να κατα-
γράψει για λογαριασμό του περιο-
δικού όλες αυτές τις επιτυχίες.

«….Η Ελληνική κλάση Laser-ILCA εργάζεται 
μεθοδικά και με στόχο ώστε να φέρνει στη 
χώρα μας όσα περισσότερα διεθνή πρωτα-
θλήματα μπορεί ενώ παράλληλα διασφαλί-
ζει περισσότερες θέσεις για τους Έλληνες 
αθλητές, στους διεθνείς αγώνες όπου οι 
αιτήσεις για συμμετοχές είναι περισσότε-
ρες. Με αυτόν τον τρόπο δίνει τη δυνατότητα 
σε περισσότερους Έλληνες αθλητές και αθλή-
τριες να βιώσουν την εμπειρία της συμμετοχής 
σε μια μεγάλη διοργάνωση και να αντλήσουν 
πολύτιμες γνώσεις. Η Θεσσαλονίκη ήταν η 
πόλη που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα νέων για το 2022 ( αναλυτική ανα-
φορά στο πρωτάθλημα αυτό υπάρχει σε άλλο 
άρθρο ) καθώς ακολουθούν το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα 2023 κατηγορίας Laser-ILCA 4 
στον Ναυτικό Όμιλο Βόλου και το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα 2024 κατηγορίας Laser-ILCA 6 
& 7 στον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου. 

Ας δούμε όμως αναλυτικά τι έχουν κατα-
φέρει μέχρι στιγμής το 2022, οι Έλληνες 
και οι Ελληνίδες αθλήτριες της κατηγορίας 
Laser-ILCA. 

Πρωταθλήματα Νέων Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα Laser-ILCA 4 στην Πολωνία

Συμμετοχές Ελληνίδων αθλητριών : 11 

Διακρίσεις: 

Δεύτερη, Ευαγγελία Καραγεώργου Ν.Ο.Β

Τρίτη, Χριστίνα Μαρία Μένη ΝΑΟΒ

Ενδέκατη & Τρίτη U16, Ερμιόνη Γκίκα Ν.Ο.Κ

Εξαιρετικές εμφανίσεις :

Όγδοη, Μαρία Ελένη Καλακόνα Ν.Ο.ΑΝΔΡΟΥ

Δέκατη έκτη, Αργυρώ Κουραβέλου ΝΟΒ

Ένατη U16, Μιράντα Παπαδάκη ΝΟΕΦ

Δέκατη U16, Σοφία Καραουλάνη Ν.Ο.ΑΝΔΡΟΥ

Ενδέκατη U16, Γεωργία Κατσούλη ΝΟΠΦ

Δέκατη τρίτη U16, Τατιανή Μπουγιατιώτη ΝΑΟΜ

Συμμετοχές Ελλήνων αθλητών : 10

Διακρίσεις :

Πέμπτος, Παναγιώτης Σπανός ΟΣΦΠ

Έκτος, Διονύσιος Καλπογιαννάκης ΝΟΚ

Εξαιρετικές εμφανίσεις :

Ενδέκατος, Στέφανος Τσάκος ΝΟΠΦ

Ενδέκατος U16, Αλέξανδρος Κυφίδης ΝΟΒ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Laser-ILCA 6 
YOUTH & OPEN EUROPEAN TROPHY στη 
Θεσσαλονίκη 

Συμμετοχές Ελληνίδων αθλητριών : 19 

Εξαιρετικές εμφανίσεις :

Δέκατη Πέμπτη, Ευαγγελία Καραγεώργου ΝΟΒ

Δέκατη έκτη, Χριστίνα Μαρία Μένη ΝΑΟΒ

Συμμετοχές Ελλήνων αθλητών : 43

Διακρίσεις :

Δεύτερος & πρώτος U17, Αλέξανδρος Ελευ-
θεριάδης ΝΟΠΦ

Πέμπτος & δεύτερος U17, Αλέξανδρος Ιωαν-
νίδης ΝΟΕΦ

Έκτος & τρίτος U17, Μάριος Σταθάς ΝΟΠΦ

Εξαιρετικές Εμφανίσεις : 

Ενδέκατος, Αναστάσιος Γκαρίπης ΝΟΦΘ

Δέκατος έβδομος, Διονύσιος Καλπογιαννά-
κης ΝΟΚ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Laser -ILCA 6 
UNDER 21 & OPEN EUROPEAN TROPHY 
στη Γαλλία

Συμμετοχές Ελληνίδων αθλητριών : 2 

Δέκατη Τρίτη, Ευαγγελία Καραγεώργου ΝΟΒ

Μαζεύοντας διακρίσεις !
Η νέα γενιά του Laser- ILCA σαρώνει στο πέρασμά της 



59Iστιοπλοϊκός Kόσμος

Τεσσαρακοστή Τρίτη, Gabriëla Groenewegen 
Van Der Weijden Ν.Ο.ΧΙΟΥ

Συμμετοχές Ελλήνων αθλητών Laser-ILCA 7 : 2 

Εικοστός πέμπτος, Γεώργιος Παπαδάκος ΝΟΕΦ

Τριακοστός πέμπτος, Ιάσων Κεφαλλονίτης ΝΟΚ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Laser-ILCA 6 
Youth στο Τέξας

Συμμετοχές Ελληνίδων αθλητριών : 3

Εξαιρετικές εμφανίσεις :

Δωδέκατη & Πέμπτη U17, Αργυρό Κουραβέ-
λου ΝΟΒ

Δέκατη τρίτη, Gabriëla Groenewegen Van 
Der Weijden Ν.Ο.ΧΙΟΥ

Δέκατη ένατη, Βαρβάρα Πόρτολου ΝΟΚΒ

Συμμετοχές Ελλήνων αθλητών : 8

Εξαιρετικές εμφανίσεις :

Δέκατος έβδομος, Αθανάσιος Κυφίδης ΝΟΒ

Τέταρτος U17, Αλέξανδρος Ιωαννίδης ΝΟΕΦ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Laser-ILCA 4 
Youth στην Πορτογαλία

Συμμέτοχες Ελληνίδων αθλητριών : 11

Διακρίσεις :

Τέταρτη over all & δεύτερη U16, Γκίκα Ερμι-
όνη Ν.Ο.Κ.

Έβδομη, Αργυρώ Κουραβέλου ΝΟΒ

Δέκατη τέταρτη, Μένη Μαρία Χριστίνα ΝΑΟΒ

Δέκατη ένατη, Παπανικήτα Αμαλία ΝΟΕΦ

Συμμετοχές Ελλήνων αθλητών : 19

Δεύτερος, Καλπογιαννάκης Διονύσιος ΝΟΚ

Έκτος, Τσάκος Στέφανος ΝΟΠΦ

Έβδομος & Τρίτος U16, Κυφίδης Αλέξανδρος NOB

Ένατος, Σπανός Παναγιώτης ΟΣΦΠ

Δωδέκατος, Σταθάς Μάριος ΝΟΠΦ

Δέκατος πέμπτος, Κουκούδης Ευάγγελος ΝΑΟΜΑ 

Δέκατος έβδομος, Ελευθεριάδης Αλέξαν-
δρος ΝΟΠΦ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Laser-ILCA 6 
Youth στην Ολλανδία

Συμμετοχές Ελλήνων αθλητριών/των : 2

Δέκατος, Αθανάσιος Κυφίδης ΝΟΒ 

Εικοστή όγδοη, Βαρβάρα Πόρτολου ΝΑΟΚΒ 

 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Laser -ILCA 7 
Νέων ανδρών U21 στην Πορτογαλία 

Συμμετοχές Ελλήνων αθλητών : 1

Δέκατος πέμπτος, Γιωργος Παπαδάκος ΝΟΕΦ 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Laser-ILCA 6 
Masters στο Μεξικό 

Συμμετοχές στην κατηγορία Apprentice Master 
Fleet : 2

Δεύτερη θέση ανδρών, Αντώνιος Κόνδης ΝΟ 
ΑΛΙΜΟΥ

Δεύτερη θέση γυναικών, Γεωργία Χειμώνα ΕΝΟΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Laser-ILCA 7 
Masters στο Μεξικό 

Πρώτη θέση Master Fleet, Αντώνιος Μπουγι-
ούρης ΝΟΠΦ

Τέταρτη θέση Apprentice Master Fleet, Αντώ-
νιος Κόνδης ΝΟ ΑΛΙΜΟΥ

Ο λ υ μ π ι α κ έ ς  Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών Laser-
ILCA 7 στο Μεξικό

Συμμετοχές Ελλήνων αθλητών : 2

Τεσσαρακοστός έβδομος, Αντώνης Μπουγι-
ούρη ΝΟΠΦ

Ενενηκοστός δεύτερος, Δημήτρη Παπαδημη-
τρίου ΝΟΒ 

19οι Μεσογειακοί Αγώνες 2022

Συμμετοχές Ελλήνων αθλητών/τριών : 2

Εικοστός τρίτος, Δημήτρης Παπαδημητρίου ΝΟΒ

Δέκατη τρίτη, Μαρία Βλάχου ΝΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ

…Από τα παραπάνω αποτελέσματα καταλαβαί-
νουμε πως η νέα γενιά Ελλήνων αθλητών και 
αθλητριών, δεν είναι απλώς πολλά υποσχό-
μενη, αλλά είναι οι νικητές του παρόντος! 
Σημαντικό είναι να τους δοθεί η κατάλληλη 
υποστήριξη για να γίνουν οι αθλητές που θα 
συμμετέχουν σε μελλοντικούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες και γιατί όχι, να διεκδικήσουν και ένα 
μετάλλιο στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του 
πλανήτη. Θα πρέπει λοιπόν, όλοι συνολικά 
να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση, 
στην κατάκτηση ενός υψηλού επιπέδου στις 
κατηγορίες ανδρών-γυναικών, σεβόμενοι την 
καταγωγή μας, ως γεννήτορες των Ολυμπια-
κών Αγώνων. Η ελληνική ιστιοπλοΐα αξίζει 
να είναι πάντοτε υψηλά, όχι μόνο στις 
καρδίες μας, αλλά και σε όλες τις αγω-
νιστικές διοργανώσεις. Η συλλογική και 
μεθοδική δουλειά σε συνδυασμό με την 
συνεργασία είναι οι πυλώνες της κάθε 
επιτυχίας. Συγχαρητήρια σε όλους όσους 
συνεργάστηκαν και χάρισαν όλες αυτές τις 
επιτυχίες στη χώρα μας!… »
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Κείμενο: Συντακτική Ομάδα του Ι.Κ. 
Φωτογραφίες: Cserta Gabor / World Championships 420

αγώνες τριγώνου

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
420 που ολοκληρώθηκε στη 
λίμνη Ballaton της Ουγγαρίας οι 
αθλήτριες Ιακωβίνα Κερκέζου & 
Δανάη Γιαννούλη πραγματοποί-
ησαν εντυπωσιακή εμφάνιση και 
κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο 
στην κατηγορία U-17 κοριτσιών. 

Στις οκτώ ιστιοδρομίες που ολοκληρώθη-
καν οι αθλήτριες του Ν.Ο. Καλαμακίου και 
του Ι.Ο. Πειραιώς αντίστοιχα, τερμάτισαν στις 
θέσεις 5, 4, 37, 4, 4, BFD, 5,5. 

Έτσι με 64 βαθμούς ποινής ανέβηκαν στο 
τρίτο σκαλί του βάθρου και αν δεν είχαν 
τη μαύρη σημαία (BFD) στην έκτη κούρσα 
θα μπορούσαν να κερδίσουν το ασημένιο 
μετάλλιο. 

Συνολικά αγωνίστηκαν 72 σκάφη, από τα 
οποία τα 27 ήταν κοριτσιών. 

Επίσης πολύ καλά πήγαν στις γυναίκες οι 
Δήμητρα Βαρθολομαίου & Μεταξία Γώγου, 
οι οποίες τερμάτισαν τέταρτες σε σύνολο 61 
σκαφών. Οι αθλήτριες του Ν.Ο.Π.Φ ισοβάθμη-
σαν με τις Γερμανίδες. 

Την ίδια θέση κατέλαβαν στην κατηγορία 
ανδρών-μεικτό οι Λάμπης Ευλάμπιος 
Γιαννούλης & Ελένη Γιαννούλη σε σύνολο 
111 σκαφών. Οι ιστιοπλόοι του Ι.Ο. Πειραιώς 

συγκέντρωσαν 62 βαθμούς όσους και οι 
τρίτοι Ισπανοί αθλητές. 

Μετά και από αυτά τα αποτελέσματα στην 
Ουγγαρία η Ελλάδα αναδείχθηκε 2η δύναμη 
στον κόσμο στην κατηγορία 420 που μπορεί 
να θεωρηθεί ο προπομπός της μεικτής πλέον 
ολυμπιακής κατηγορίας 470.

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 420
Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία κοριτσιών κάτω των 17 ετών (κ.17) 
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Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Optimist που διορ-
γανώθηκε στο Bodrum της Τουρκίας η Χρυσούλα 
Κανέλλου Κοκκινάκη κατέκτησε το ασημένιο μετάλ-
λιο στα κορίτσια και το χρυσό στα 12χρονα, ενώ στην 
ίδια κατηγορία η Άννα Μαρία Μακρή πήρε το ασημέ-
νιο μετάλλιο. 

Η εμφάνιση της εθνικής ομάδας Optimist σε αυτό το πρωτάθλημα 
ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, αφού εκτός από τα μετάλλια της 
Κανέλλου Κοκκινάκη και οι πέντε Έλληνες ιστιοπλόοι έτρεξαν στον 
χρυσό στολίσκο, ενώ δυο από αυτούς τερμάτισαν στην πρώτη 
20άδα της γενικής κατάταξης ανάμεσα σε διακόσια εβδομήντα 
έξι σκάφη. Η Χρυσούλα Κανέλλου Κοκκινάκη του Ν.Ο. Άνδρου 
πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση και κατάφερε να ανέβει στο 
δεύτερο σκαλί του βάθρου ανάμεσα σε πενήντα επτά κορίτσια και στο 
πρώτο σκαλί του βάθρου στα κορίτσια έως 12 ετών. Ήταν, μάλιστα, 
η μικρότερη αθλήτρια του αγώνα και για τον λόγο αυτό οι διοργανω-
τές της έδωσαν ειδικό βραβείο. Επίσης θαυμάσια πήγε και η Άννα 
Μαρία Μακρή. Η αθλήτρια του Ν.Ο.Π. Φαλήρου τερμάτισε δεύτερη στα 
12χρονα και πέμπτη στα κορίτσια. 

Η ελληνική ομάδα επίσης, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην ειδική 
βαθμολογία των 61 χωρών που συμμετείχαν στο Παγκόσμιο. Πρώτη 
ήταν η Ιταλία και δεύτερη η Αμερική. Αξίζει δε, να σημειωθεί ότι η ελ-
ληνική ομάδα μαζί με την ιταλική και την ομάδα των Η.Π.Α. ήταν οι μο-
ναδικές που όλοι οι αθλητές τους αγωνίστηκαν στον χρυσό στόλο και 

αυτό αποδεικνύει το υψηλό επίπεδό των νεαρών Ελλήνων ιστιοπλόων 
που είναι και η ελπίδα για μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον. 

Από εκεί και πέρα εξαιρετικός ήταν ο Ιωάννης Τουρνής του Ν.Ο.Π. 
Φαλήρου που κατέλαβε τη δέκατη θέση στη γενική, ενώ πολύ καλά 
πήγε και ο Εμμανουήλ Βομβύλας του Α.Ν.Ο.Γλυφάδας που τερμάτισε 
στη δέκατη ένατη θέση. Σπουδαία εμφάνιση είχαμε και από τον Νικό-
λαο Βουγιούκα του Ν.Ο. Καλαμακίου ο οποίος τερμάτισε τριακοστός 
τρίτος ανάμεσα σε διακόσια εβδομήντα έξι σκάφη. 

Διακρίσεις στο Παγκόσμιο Optimist
Χρυσές ελπίδες οι αθλήτριες και οι αθλητές των Optimist

Με οκτώ ιστιοδρομίες ολοκληρώθηκε το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα της πρώην ολυμπιακής κατηγορίας 
Tornado στην πόλη La Grande Motte της Νότιας Γαλ-
λίας. Στο πρωτάθλημα έλαβαν μέρος 23 σκάφη από 
9 χώρες και οι Έλληνες αθλητές από τη Θεσσαλονίκη 
έδειξαν από την πρώτη ιστιοδρομία ότι είχα έρθει για να 
υπερασπιστούν τον τίτλο τους. Τελικά όπως αποδει-
κνύεται από τις πέντε πρωτιές στις οκτώ ιστιοδρομίες 
μάλλον άνετα κατάφεραν να πετύχουν τον στόχο τους, 
και να βρεθούν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, όπως 
είχαν καταφέρει να το κάνουν και το 2021 στο αντίστοι-
χο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που είχε διοργανωθεί από 
τον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης. Με τέσσερις πρωτιές 
σε επτά ιστιοδρομίες. 

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α 

1. Κων/νος Τριγκώνης & Κων/νος Καζαντζής  ΕΛΛΑΣ
2. Yoann Trécul & Thomas Ferrand  ΓΑΛΛΙΑ 
3. Brett Burvill & Kirsikka Raisanen  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Tornado 2022
Back to back, χρυσό για τους Τριγκώνη – Καζαντζή
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αγώνες τριγώνου

Πολύ μεγάλη αγωνιστική και 
οργανωτική επιτυχία σημείωσε το 
1ο open πανελλήνιο πρωτάθλη-
μα Formula Kite, KITEFOIL και 
TT:R, το οποίο πραγματοποιήθηκε 
στο Δρέπανο Αχαΐας με τη συμ-
μετοχή 61 Ελλήνων και ξένων 
αθλητών. 

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ μεγά-
λη, διότι παράλληλα έγιναν διάφορες δράσεις 
και μουσικό φεστιβάλ. Διοργανωτές ήταν 
ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών και το Cape 
Drepano υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας και της ΓΓΑ και την υποστή-
ριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η 
διεξαγωγή του πρωταθλήματος είχε πολύ 
μεγάλη σημασία, διότι ήταν το πρώτο μετά την 
αναγνώριση του αθλήματος ως ολυμπιακού 
πριν από δύο χρόνια. 

Στην ολυμπιακή κατηγορία FORMYLA KITE 
έγιναν 12 ιστιοδρομίες και πρωταθλητής 
Ελλάδας αναδείχθηκε ο Κάμερον Αλέξαν-
δρος Μαραμενίδης, ο οποίος ζει μόνιμα στις 
ΗΠΑ και ανήκει στον A.I.O. Ρίου "Ιάσων". Ο 
συγκεκριμένος αθλητής θα εκπροσωπήσει 
τη χώρα μας στο παγκόσμιο και το ευρω-
παϊκό πρωτάθλημα. Τη 2η θέση κατέλαβε ο 
Γεώργιος Αργυριάδης του ίδιου ομίλου και 
την 3η ο Δημήτριος Μαραμενίδης επίσης 
του ίδιου ομίλου. Αγωνίστηκαν 11 σκάφη 
και ανάμεσά τους ήταν αθλητές από τη 
Γαλλία, τη Βουλγαρία και την Αντίγκουα.

Στην κατηγορία KITEFOIL έγιναν επίσης 12 
κούρσες και νικητής αναδείχθηκε ο Κωνστα-
ντίνος Αργυριάδης του Α.Ι.Ο. Ρίου "Ιάσων". 
Τη 2η θέση κατέλαβε ο Πέτρος Κονταρίνης 
του Αθηναϊκού Ναυτικού Ομίλου (1ος στα 
U19-U17) και την 3η ο Κωνσταντίνος Δανιη-
λίδης του Α.Ι.Ο. Ρίου "Ιάσων". Στα κορίτσια 
κέρδισε η Αιμιλία Κωστή του Ν.Α.Ο. Κέκρωψ 
και την ακολούθησαν οι Βικτώρια Κανελλο-
πούλου του Α.Ι.Ο. Ρίου "Ιάσων" και η Ελένη 
Αδριοπούλου του ίδιου ομίλου. Συνολικά 
έτρεξαν 9 σκάφη. 

Στα ΤΤ:R αγοριών μετά από 8 ιστιοδρομίες 
νίκησε ο Πέτρος Κονταρίνης του Αθηναϊκού 
Ναυτικού Ομίλου ο οποίος πρώτευσε και στην 
κατηγορία U19-U17. Δεύτερος ήταν ο Νικό-
λαος Καλαϊτζιάν του Ν.Ο Δήλεσι και τρίτος ο 
Μπαμπτίστ Μπουρτουλούς του Ι.Ο. Πατρών. 
Έλαβαν μέρος 31 σκάφη. Στα ΤΤ: R κοριτσιών 

έγιναν επίσης 8 ιστιοδρομίες και νικήτρια 
ήταν η Μαρία Τσιφρήκα του Ι.Ο. Πατρών με 
2η τη Σοφία Ζαφειρίου του Ν.Ο. Αρτέμιδος 
Σπάτων και 3η την Αιμιλία Κωστή του Ν.Α.Ο. 
Κέκρωψ. Η τελευταία ήταν 1η στα U19, ενώ 
στα U17 κέρδισε η Ανδριάνα Μαρία Ζέρβα 
του Ι.Ο. Πατρών. Αγωνίστηκαν 10 σκάφη. 

Formula Kite
Ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης είναι ο πρώτος πρωταθλητής 
Ελλάδος στην ολυμπιακή κατηγορία
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ταξιδιωτικό

Ένα από τα παλιά ανέκδοτα της 
ιστιοπλοΐας έλεγε για έναν καπε-
τάνιο, λεγόταν και το όνομα του, 
ο οποίος έπρεπε να τερματίσει 
στην Ύδρα, έφτασε σέ μια στεριά 
αλλά δεν γνώριζε ποια ήταν, έτσι 
αφού άραξε, έστειλε έναν από το 
πλήρωμα να αγοράσει αυγά «με 
απόδειξη» από ένα μαγαζί. 

Το ανέκδοτο κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 
1970 και διδάσκει ότι οι καπετάνιοι, εκτός 
από τους κανόνες ιστιοπλοΐας, πρέπει να πα-
ρακολουθούν και κινηματογράφο, οπότε, αντί 
να αγοράζουν αυγά, θα ρωτούν τα δελφίνια 
για το που πέφτει η Ύδρα! Ας είναι, η Ύδρα 
βρίσκεται πάντα στη θέση της, υπερήφανη, 
μεγαλοπρεπής, πνευματική και σπουδαία, 
καμαρώνει για τα βράχια της, τα δάση της, την 
προκλητικότητα της στους ανθρώπους των 
γραμμάτων και των τεχνών, τη φωτεινή της 
ατμόσφαιρα. Οι ζωγράφοι καταλαβαίνουν την 
Ύδρα σαν το σπίτι τους. Στο ιστορικό παρελ-
θόν πλημύριζε από τα νερά των πηγών της, 
από όπου πήρε και το όνομα της, αρχικά 
σαν Υδραία. Η έκταση της Ύδρας είναι 50 
τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο μόνιμος πληθυ-
σμός γύρω στις 2.000. 

Το περίεργο με την Ύδρα είναι ότι δεν έχει 
σοβαρό ιστορικό παρελθόν. Υπάρχουν 
κάποια ίχνη ζωής από τη Νεολιθική, την 
Πρωτοελλαδική και τη Γεωμετρική περίοδο, 
ενώ οι ιστορικοί της αρχαιότητας Ηρόδοτος 
και Παυσανίας σπανίως την αναφέρουν. 
Από κάποια ευρήματα ανασκαφών στην 
Επισκοπή, στο εσωτερικό του νησιού, μαζί 
με κάποιες αναφορές του Ηρόδοτου, η Ύδρα 
πρωτοκατοικήθηκε από Δρύοπες, ίδρυσαν 
την πάνω πόλη την Κιάφα, έμειναν μέχρι 
την κάθοδο των Δωριέων και από τότε 
χάνεται κάθε ιστορικό ίχνος του νησιού. Η 
Ύδρα άρχισε να αναπτύσσεται από τον 15 
αιώνα, όταν έφθασαν οι πρώτοι Αρβανίτες 
φυγάδες από την απέναντι πελοποννησι-
ακή ακτή, η οποία καταλήφθηκε από τον 
Μωάμεθ τον Πορθητή. Τους επόμενους 
τρείς αιώνες, νέοι άποικοι από την Κρήτη, 
την Εύβοια, τη Μικρά Ασία και από άλλα 

ελλαδικά μέρη, αναμείχθηκαν με τους ντό-
πιους, έγιναν λαός ναυτικός και συγκρότησαν 
έναν από τους ισχυρότερους στόλους της 
Μεσογείου. Η επανάσταση του 1821 βρήκε 
την Ύδρα με πανίσχυρο στόλο, πλούτο και 
πάνω από 27.000 κατοίκους. Ο πλούτος 
και η ισχύς οφείλεται στο εμπόριο σιτηρών 
κατά τους Ναπολεόντειους Πολέμους και το 
σπάσιμο του αποκλεισμού που είχε επιβληθεί 
στη Γαλλία από τον βρετανικό στόλο. Εκεί 
ήταν και το μπρίκι του νεαρού Μιαούλη, 
που ο θρύλος τον φέρνει να συγκρούεται με 
τον πανίσχυρο αγγλικό στόλο του Νέλσον, 
στον οποίο έκανε εντύπωση το θάρρος και η 
γενναιότητα του. Νόμος ήταν όποιος έσπαγε 
τον αποκλεισμό να κρεμιέται στο κατάρτι. Ο 
Νέλσον, πριν κρεμάσουν τον Μιαούλη ζήτησε 
να τον δει και του είπε: Τι θα έκανες αν ήσουν 
στη θέση μου; «Θα σε κρέμαγα», απάντησε 
ο Μιαούλης και ο Νέλσον τον ελευθέρωσε! 
Στην επανάσταση του 1821 η Ύδρα, μαζί 
με τις Σπέτσες και τα Ψαρά, αποτέλεσαν 
την ισχυρή ναυτική δύναμη κατά της 
Τουρκίας και εκτός από το ναυτικό και τα 
χρήματα, βοήθησαν αποτελεσματικά τον 
αγώνα οι ηρωικοί αγωνιστές της, όπως οι 
Κουντουριώτης, Βούλγαρης, Μιαούλης, 
Τομπάζης, Σαχτούρης, Μπουντούρης, 
Γκίκας, Βότσης, Κριεζής και πολλοί άλλοι. 
Ο πόλεμος, η κατοχή και η διακοπή της σπογ-
γαλιείας, έφεραν τη φτώχια και τον μαρασμό 
στο νησί. Στις αρχές της δεκαετίας του 
1950 άρχισε η Ύδρα να ζωντανεύει ξανά 
με αφορμή το εκεί γύρισμα των τριών 
διάσημων κινηματογραφικών ταινιών. «Το 
παιδί και το δελφίνι», με τη Σοφία Λόρεν 
και σκηνοθέτη τον Jean Negulescu, «Το 
κορίτσι με τα μαύρα» του Μιχάλη Κακο-
γιάννη με την Έλλη Λαμπέτη και η «Φαί-
δρα», σενάριο της Μαργαρίτας Λυμπεράκη 
που κι εκείνη είχε σπίτι και έμενε στην 
Ύδρα, γυρισμένη από τον Ζυλ Ντασέν με 
τη Μελίνα Μερκούρη, τον Άντονι Πέρκινς 
και τον Ραλφ Βαλόνε, προκάλεσαν μεγάλο 
ενδιαφέρον στο διεθνές κοινό να γνωρίσει 
το νησί. Μεταξύ 1960 και 1970 την Ύδρα 
επισκέπτονταν διάσημοι και επώνυμοι απ’ 
όλο τον κόσμο, όπως ο Λένον, ο Κλά-
πτον, οι Rolling Stones, ο Ωνάσης με την 
Κάλλας, ο Ρεξ Χάρισον, ο Πίτερ Ουστίνοφ, 

ο Λέοναρντ Κοέν και πολλοί άλλοι, ενώ 
κάποιοι αγόρασαν σπίτια και δημιούργησαν 
μια ξένη κοινότητα, η οποία υπάρχει μέχρι και 
σήμερα. Η Ύδρα έγινε στέκι πολλών ανθρώ-
πων των γραμμάτων και των τεχνών, όπως 
του Χατζηκυριάκου-Γκίκα, του Σεφέρη, 
του Εγγονόπουλου, του Χένρι Μίλερ, του 
Τέτση, του Βυζάντιου και άλλων.

Το 1962 πάρθηκε απόφαση με την οποία 
κάθε μεταβολή, επισκευή, μετασκευή, κατε-
δάφιση και ανέγερση, υπόκειται στην έγκριση 
της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου 
Πολιτισμού, γεγονός που γλύτωσε το νησί 
από την καταστροφική άναρχη δόμηση. Ένα 
άλλο πρωτόγνωρο και σωτήριο για το νησί 
μέτρο, δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλο μέρος 
της Ελλάδας, είναι η απαγόρευση κυκλοφο-
ρίας αυτοκινήτων, πράγμα που εμποδίζει την 
επέλαση των βαρβάρων. Σε όσους αρέσει το 
περπάτημα, η Ύδρα προσφέρεται με τα μονο-
πάτια προς τα μοναστήρια και τις εκκλησίες. 

Στα αρχοντικά της Ύδρας, που χτίστηκαν τον 
18 αιώνα, στεγάστηκαν και στεγάζονται, σε 
εκείνο του Τσαμαδού η Σχολή Εμποροπλοι-
άρχων αμέσως μετά την απελευθέρωση, του 
Τομπάζη ανήκει στην Σχολή Καλών Τεχνών 
και στεγάζει παράρτημα της στο νησί, στου 
Λάζαρου Κουντουριώτη λειτουργεί παράρτη-
μα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, στου 
Γιώργου Κουντουριώτη λειτουργεί Μουσείο 
Μεταβυζαντινής Τέχνης και ιστορίας της 
Ύδρας, ενώ το λιμεναρχείο στεγάζεται στο 
κτίριο της παλιάς Μπαρουταποθήκης. Στο 
Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο, φυλάσσεται σε 
ασημένια λήκυθο η ταριχευμένη καρδιά του 
Ανδρέα Μιαούλη. Ο Ανδρέας Μιαούλης, 
ο ναύαρχος της Ελληνικής Επανάστασης, 
πέθανε το 1835. Στην Ύδρα υπάρχουν έξι 
μοναστήρια και περί τις 300 εκκλησίες. 
Ανάμεσα στα μοναστήρια είναι και τα δίδυμα 
της Αγίας Ευπραξίας-Προφήτη Ηλία, όπου το 
1825, προς όνειδος των Ελλήνων, φυλακί-
στηκαν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μαζί με 
άλλους αγωνιστές! Είτε μας αρέσει είτε όχι, 
η ευγνωμοσύνη των Ελλήνων προς τους 
ευεργέτες, εκφραζόταν και εκφράζεται με φυ-
λάκιση, εξορία ή θανάτωση και στην καλύτερη 
περίπτωση με περιφρόνηση! 

Για τους ιστιοπλόους η Ύδρα είναι μο-

Τα 10 + 1 νησιά του Αργοσαρωνικού:
Ύδρα

Κείμενο: Απόστολος Γεωργόπουλος
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ναδική. Όποιος μπαίνει με το σκάφος στο 
περήφανο λιμάνι της αισθάνεται ανάταση, 
συγκίνηση, θαυμασμό, ξυπνάνε ιστορικές 
μνήμες και αισθητικές προκλήσεις, νομίζει ότι 
βρίσκεται στο βάθος ενός κρατήρα, γίνεται 
κομμάτι ενός παραμυθιού. Στους καθιερω-
μένους ετήσιους ιστιοπλοϊκούς αγώνες 
περιλαμβάνονται και δύο αγώνες στην 
Ύδρα που θυμίζουν τους δύο ηρωικούς 
σταθμούς της νεότερης ιστορίας, ο ένας 
είναι της "Ελευθερίας", αναφέρεται στο 
1821 και διοργανώνεται από τον ΠΟΙΑΘ 
και ο άλλος "ΥΔΡΑ", θυμίζει το ΟΧΙ της 
28ης Οκτωβρίου 1940 και διοργανώνεται 
από τον ΝΟΕ. Οι ακτές της Ύδρας είναι ιδα-
νικές και τα νερά κρυστάλλινα. Εκτός από το 
λιμάνι, όπου ο συνωστισμός είναι πάντα πρό-
βλημα, αν βγαίνοντας ακολουθήσουμε την 
ακτογραμμή δεξιά, πρώτο θα συναντήσουμε 
το Μαντράκι, που αποτελούσε το ναύσταθμο 
του υδραίικου στόλου πριν και κατά την Επα-
νάσταση. Τα νερά είναι βαθιά και υπάρχουν 
ποντισμένες κάποιες δέστρες. Συνεχίζοντας 
βρίσκουμε το μικρό φυσικό λιμάνι Κρίταμι, 
με έντονο το άρωμα του φυτού "κρίταμι" που 
φύεται στα γύρω. Πάρα-πέρα συναντάμε τον 
όρμο Ζ. Πηγή και το "Νερό", όπου στον βράχο 

για πολλές χιλιετίες σταλάζει νερό. Συνεχίζο-
ντας φτάνουμε στο ακρωτήρι Ζούρβα, όπου 
ο φάρος για χρόνια δίνει πληροφορίες και το 
στίγμα στους θαλασσινούς. Μετά τον φάρο 
και ενώ περιπλέουμε τη νότια ακτή, συναντά-
με τον μεγάλο κόλπο Λιμνιόνιζα. Χωρίς να 
παραβλέπουμε τους ενδιάμεσους όμορφους 
κόλπους και παραλίες, φτάνουμε στο Νισίζι 
και την παραλία Άγιος Νικόλαος, όπου το νη-
σάκι ενώνεται με τη στεριά με στενή λωρίδα 
γης. Σε ελάχιστη απόσταση βρισκόμαστε στη 
δυτικότερη άκρη της Ύδρας, με τους κόλπους 
Μπίστι να δεσπόζουν, ο ένας κοιτάζοντας 
τις Σπέτσες και το ηλιοβασίλεμα, κι ο άλλος, 
λίγο βορειότερα, βλέπει τη Δοκό. Στον 
κόλπο τα πεύκα βουτάνε στη θάλασσα, τα 
βράχια μαρτυράνε ότι είναι Ύδρα και τα νερά 
προκαλούνε. Ο κόλπος προστατεύεται από τη 
Δοκό και κοντύτερα από το νησάκι Πέτασι και 
τον βράχο Ποντικό. Στο Μπίστι λειτουργεί και 
οργανωμένη πλαζ. Συνεχίζοντας ανατολικά 
φτάνουμε στον Μώλο με τα νησάκια Κιβωτός 
και Ερημονήσι μπροστά του. Ο επόμενος και 
τελευταίος κόλπος πλέοντες ανατολικά είναι 
ο Παλαμιδάς, όπου λειτουργεί καρνάγιο για 
εναπόθεση και επισκευές σκαφών. 

Την ιστορία της Ύδρας συνοδεύουν πολλοί 
μύθοι, ένας από τους οποίους λέει, ότι ένα 
μικρό μπρίκι έπλεε φορτωμένο κρασί, όταν το 
πίεσε το μελτέμι, ο καπετάνιος φοβήθηκε και 
έταξε στον άγιο Κυπριανό, αν τον έσωζε, να 
του κτίσει μια εκκλησία, όπου αντί για νερό θα 
χρησιμοποιούσε κρασί, σώθηκε και έχτισε την 
εκκλησία, την «κλησίζα με βερέ» (εκκλησία με 
κρασί), όπως την λένε οι Υδραίοι. Ένας άλλος 
μύθος λέει, ότι στον γκρεμό Ζαστάνι έριχναν 
τους γέρους, τους οποίους μετέφεραν μέσα 
σ’ ένα κοφίνι. Ένας έβαλε τον πατέρα του σ’ 
ένα καινούργιο κοφίνι και φώναξε τον γιό 
του να τον μεταφέρουν, κι ο γιός του είπε: Να 
τον βάλουμε σ ένα παλιό κοφίνι κι αυτό το 
καινούργιο να το φυλάξουμε για σένα!

Έτσι κάπως είναι μια σύντομη περιγραφή 
της Ύδρας, περιγραφή που μάλλον δεν της 
φτάνει, γιατί η Ύδρα είναι «πολλή» για να 
παρουσιαστεί συνοπτικά και δύσκολα χωράει 
σε λίγες γραμμές. 
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Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών:
Καρέ μεταλλίων στο Μόναχο για τα γαλανόλευκα κουπιά

Μεγάλες στιγμές για την ελληνική 
κωπηλασία στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα Ανδρών-Γυναικών στο 
Μόναχο από 11-14 Αυγούστου 
με την Ελλάδα να γυρίζει πανη-
γυρικά μετά από ένα χρόνο στον 
πίνακα των μεταλλίων. 

Τα γαλανόλευκα κουπιά κατέκτησαν στο 
Μόναχο 4 μετάλλια εκ των οποίων 1 χρυσό 
και 3 ασημένια καταλαμβάνοντας την 5η 
θέση στον σχετικό πίνακα ανάμεσα σε 33 
χώρες που πήραν μέρος στη διοργάνωση. 
Πλέον η Ελλάδα μετράει 34 μετάλλια στα 
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Α-Γ φτάνοντας τα 
21 χρυσά, τα 10 ασημένια ενώ παραμένει με 
τα 3 χάλκινα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι 
είναι η καλύτερη συγκομιδή μεταλλίων από το 
2011 και μετά όταν η Ελλάδα είχε κατακτήσει 
στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας πάλι τέσσερα 
μετάλλια, τρία χρυσά κι ένα ασημένιο.

Μάλιστα και τα τέσσερα μετάλλια που 
κατέκτησε ήρθαν από αθλητές που ανε-
βαίνουν για πρώτη φορά στο βάθρο των 
νικητών στη συγκεκριμένη διοργάνωση 
από τότε που ξεκίνησαν να τραβάνε κουπί.

Ο Εθνικός Ύμνος ακούστηκε στο ολυμπιακό 

κωπηλατοδρόμιο του Μονάχου στον πρώτο 
τελικό της τελευταίας ημέρας προς τιμήν του 
Αντώνη Παπακωνσταντίνου. Ο 23χρονος 
πρωταθλητής Ευρώπης πέρυσι στο Κ23 
τερμάτισε πρώτος στον τελικό του σκιφ ελ βα-
ρών με 7:24.21 αν και ξεκίνησε 3ος τον αγώ-
να αφήνοντας 2ο τον Ιταλό Σοάρες (7:24.21) 
και 3ο τον Ελβετό Στρούζινα (7:31.23) 

Σε μια συγκλονιστική κούρσα η Ζωή Φίτσιου 
με ένα φοβερό τερματισμό κατέκτησε το 
ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του σκιφ 
Ελ βαρών γυναικών με χρόνο 8:09.21.Η 
Θεσσαλονικιά κωπηλάτρια βρέθηκε ακό-
μη και στη 4η θέση στα 1000μ. αλλά στη 
συνέχεια ανέβασε την απόδοσή της και πήρε 
το ασημένιο. Το χρυσό πήρε η Ρουμάνα Κοζ-
μιουκ με 8:04.41 και το χάλκινο η Ολλανδέζα 
Βελντουις με 8:10.20.

Μοναδική Ευαγγελία Αναστασιάδου με ένα 
φοβερό δεύτερο χιλιάρι πήρε το ασημένιο 
μετάλλιο στον τελικό του σκιφ γυναικών με 
χρόνο 8:08.20 που είναι το πρώτο της στη 
μεγάλη κατηγορία αφήνοντας εκτός βάθρου 
τη σπουδαία Αυστριακή Μαγκνταλενα Λο-
μπνιγκ που τερμάτισε 4η (8:10.10). Νικήτρια η 
Ολλανδέζα Φλοριν (8:01.43) ενώ το χάλκινο 
πάνω στο τερματισμό κέρδισε η Γερμανίδα 
Φοστερ (8:09.86) Η Ευαγγελία ανέβηκε 
ξανά στο βάθρο μέσα σε δυο εβδομάδες 

αφού στις 30 Ιουλίου αναδείχθηκε παγκό-
σμια πρωταθλήτρια στην κατηγορία Κ23 
στο Βαρεζε.

Σε μια από τις πιο συναρπαστικές κούρσες 
των τελευταίων χρόνων ο Στέφανος Ντού-
σκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο 
σκιφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πέφτο-
ντας στον τερματισμό σχεδόν ταυτόχρονα 
με τον Ολλανδό Τβελαρ που πήρε το χρυσό 
μετάλλιο με χρόνο 7:14.72 ενώ ο χρόνος 
του Έλληνα ολυμπιονίκη ήταν 7:15.01 Στην 
3η θέση τερμάτισε ο Βούλγαρος Βασίλεφ με 
7:16.37. Ο Γιαννιώτης πρωταθλητής ξεκίνησε 
πολύ δυνατά και κατάφερε να οδηγήσει την 
κούρσα μέχρι τα μισά . Εκεί ανέβηκε ο Γερ-
μανός Ζίντλερ ο οποίος δέχθηκε την επίθεση 
του Ολλανδού τελικού νικητή αλλά και του 
Στέφανου στα τελευταία μέτρα μη μπορώντας 
να ακολουθεί και να μείνει τελικά 4ος. Ο 
Έλληνας κωπηλάτης πάλεψε με τον Τβέλαρ 
και για λίγα εκατοστά έχασε το χρυσό αλλά 
επέστρεψε δυναμικά μετά από ένα χρόνο. 
Αυτό είναι το πρώτο μετάλλιο του Στέφανου 
Ντούσκου σε Ευρωπαϊκό Α-Γ.

Σε έναν άκρως ανταγωνιστικό τελικό στο 
διπλό σκιφ των ανδρών οι Γιάννης Καλαν-
δαριδης – Θανάσης Παλαιοπάνος πήραν 
την 5η θέση τερματίζοντας σε 6:53.39 Την 
πρώτη θέση πήραν τα αδέλφια Σινκοβιτς 

από την Κροα-
τία με 6:35.93 
φτάνοντας τα 36 
χρυσά μετάλλια 
στην καριέρα 
τους σε μεγάλες 
διοργανώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι 
μια μέρα νωρί-
τερα στον τελικό 
της δικώπου γυ-
ναικών οι Χριστί-
να Μπούρμπου 
– Ευαγγελία 
Φράγκου πάλε-
ψαν απέναντι σε 
μεγαλύτερες σε 
ηλικία αντιπά-
λους και πήραν 
την 6η θέση.
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Πρώτη δύναμη στο κόσμο η ελληνική κωπηλασία
Τέσσερα μετάλλια οι Έφηβοι στο Βαρέζε

Πρωτόγνωρες επιτυχίες για τα 
ελληνικά κουπιά σε διεθνή διοργά-
νωση. Η Ελλάδα είναι η πρώτη 
παγκόσμια δύναμη στην κατηγο-
ρία Εφήβων-Νεανίδων κατακτώ-
ντας τρία χρυσά μετάλλια κι ένα 
χάλκινο στο φινάλε του Παγκοσμί-
ου Πρωταθλήματος στο Βαρέζε 
της Ιταλίας από 28-31 Ιουλίου.

Μοναδικές στιγμές προσέφεραν τα γαλανό-
λευκα κουπιά την τελευταία μέρα του Παγκο-
σμίου Πρωταθλήματος στην ιταλική λίμνη 
φτάνοντας στην κατάκτηση τριων χρυσών 
μεταλλίων κάτι που καμία άλλη από τις 51 
χώρες που πήραν μέρος δεν κατάφερε, καθώς 
κι ένα χάλκινο μετάλλιο το μοναδικό που 
ήρθε από ανδρικό πλήρωμα αφού και τα τρια 
χρυσά είχαν άρωμα γυναίκας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα τρια χρυσά 
πληρώματα είχαν θριαμβεύσει πριν δυο 
μήνες στο ίδιο κωπηλατοδρόμιο στο Ευρω-
παϊκό Εφήβων-Νεανίδων και επιβεβαίωσαν 
και παγκόσμια πλέον την ανωτερότητά τους 
από τις αντιπάλους τους.

Πιο συγκεκριμένα οι Σοφία Δαλίδου – Στυ-
λιανή Νατσιούλα έγραψαν στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα του Βαρεζε αφού κατέκτησαν το 
χρυσό μετάλλιο στον τελικό του διπλού σκιφ 
με χρόνο 6:57.40 που αποτελεί και νέο παγκό-
σμιο ρεκόρ αφήνοντας στη 2η θέση την ιταλική 
βάρκα (7:02.60) και 3η τη γερμανική (7:03.15). 

Εξαιρετικές Ιωάννα Ασβεστά και Ελβίρα Αρ-
γυράκη που έφεραν το πρώτο χρυσό χρονικά 

πέφτοντας πρώτες στον τερματισμό του τελι-
κού της δικώπου νεανίδων με χρόνο 7:16.95 
αφήνοντας 2η την ιταλική βάρκα που ήταν 
συνεχώς μπροστά μέχρι τα 1500μ. με 7:17.45 
και 3η τη γερμανική με χρόνο 7:26.40. 

Χρυσή παγκόσμια και με μεγάλη διαφορά που 
έφτασε σχεδόν τα 6 δευτερόλεπτα η Κατερίνα 
Γκόγκου θριάμβευσε στον τελικό του σκιφ 
Νεανίδων με χρόνο 7:35.64 αφήνοντας πίσω 
την Ιταλίδα Σπιριτο (7:41.09) και 3η την Ελβε-
τίδα Κιουεν (7:41.91) . 

Μεγάλη κούρσα και χάλκινο μετάλλιο για το 
τετραπλό σκιφ των Εφήβων στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα. Οι Παναγιωτης Αδάμ – Από-
στολος Λυκομητρος – Νικος Χωλοπουλος 
– Δημητρης Παπάζογλου τερμάτισαν σε 
5:53.18 πίσω από την Τσεχία που πήρε το 
χρυσό με 5:50.83 και την Ιταλία που πήρε το 
ασημένιο με 5:51.19.

Η Ελλάδα όμως είχε και παρουσία σε τρεις 
μικρούς τελικούς και ένα τελικό Γ. Πιο συγκε-
κριμένα την 1η θέση στον μικρό τελικό της 
δικώπου Εφήβων πήραν οι Βασίλης Κω-
στούλας – Δημήτρης Κούτρας τερματίζοντας 
σε 6:42.41 και κατετάγησαν 7οι στη γενική 
του Παγκοσμίου.

Στη 2η θέση του μικρού τελικού τερμάτισε η 
τετράκωπος των Νεανίδων με τις Νικολέτα 
Δρογαλά – Δήμητρα Παπαϊωάνου – Σωτηρία 
Μιχαηλίδη – Ευθυμία Κουκλουμπέρη με χρό-
νο 6:52.02 και κατετάγησαν 8ες στη γενική.

Στον τελικό Β τ́ου τετραπλού Νεανίδων η 
ελληνική βάρκα με τις Μαρία Ελένη Λεβε-
ντέλη – Λεμονιά Μακρυγιάννη – Γαβριέλα 
Λιώλιου – Σωτηρία Άνγκου πήραν τη 4η 
θέση 6:40.73 και κατέλαβαν την 10η στη 
γενική του αγωνίσματός τους. 

Τη 2η θέση στον τελικό Γ΄ του διπλού των 
Εφήβων κατέλαβαν οι Λεωνίδας Κοπίδης 
– Παναγιώτης Μακρυγιάννης με χρόνο 
6:32.36 και κατετάγησαν στη 14η θέση στη 
γενική του Παγκοσμίου Εφήβων. 

Στον πίνακα των μεταλλίων του Παγκο-
σμίου Εφήβων του Βαρέζε η σειρά έχει 
ως εξής:

1. ΕΛΛΑΔΑ  3-0-1

2. ΙΤΑΛΙΑ   2-6-1

3. ΓΕΡΜΑΝΙΑ  2-2-4

4. ΗΠΑ   2-0-1

5. Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ  1-2-1
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Χρυσά κορίτσια επί 2  
στο Παγκόσμιο Κ23 στο Βαρέζε

Κορίτσια από χρυσάφι στο Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 
23 που πραγματοποιήθηκε στο 
Βαρέζε 27-30 Ιουλίου. Δυο ελ-
ληνικά πληρώματα αποτελούμενα 
από κορίτσια ανέβηκαν στο ψηλό-
τερο σκαλί του βάθρου ενώ ακόμα 
τρία είχαν παρουσία σε μικρούς και 
μεγάλους τελικούς. 

Το πρώτο χρονολογικά χρυσό ήρθε στον τελι-
κό της δικώπου από τη Χριστίνα Μπούρμπου 
και την Ευαγγελία Φράγκου και μάλιστα 
συνοδεύτηκε κι από νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Το πλήρωμα που έχει «ζωή» μόλις ένα μήνα 
ήταν από το ξεκίνημα της κούρσας στην 
πρωτοπορία την οποία κράτησε ως τον τερμα-
τισμό για να σημειώσει τελικό χρόνο 6:58.41 
που αποτελεί μάλιστα και νέο παγκόσμιο 
ρεκόρ. Μάλιστα το προηγούμενο 6:58.68 
ανήκε κι αυτό σε ελληνικό πλήρωμα από 
το 2019 στο Παγκόσμιο της Σαρασότα και 
συγκεκριμένα τη Χριστίνα Μπούρμπου 
που είναι και στο νέο ρεκόρ και τη Μαρία 

Κυρίδου. Στη 2η θέση και αρκετά πιο πίσω 
τερμάτισε το πλήρωμα της Λιθουανιας με 
7:04.27 και στην 3η αυτό της Γερμανίας με 
7:05.69.

Πρόκειται για ένα πολλά υποσχόμενο πλή-
ρωμα και συγκεκριμένα, της 5ης ολυμπιονίκη 
πρωταθλήτριας του ΝΟΘ Χριστίνας Μπούρ-
μπου που παρότι σπουδάζει στις ΗΠΑ κατά-
φερε να βρίσκεται στην Εθνική Ομάδα και να 
κατακτά νέες κορυφές και της Ευαγγελίας 
Φράγκου ενός ταλαντούχου κοριτσιού από 
τα Γιαννιτσά που πέρυσι σάρωσε ότι βρήκε 
μπροστά της κατακτώντας χρυσά μετάλλια με 
τις συναθλήτριες της σε όσες διοργανώσεις 
πήρε μέρος. 

Ο Εθνικός μας Ύμνος ήχησε για δεύτερη 
φορά μέσα σε 24 ώρες στο κωπηλατοδρόμιο 
του Βαρέζε και η γαλανόλευκη ανέβηκε στον 
ψηλότερο ιστό προς τιμήν της Ευαγγελίας 
Αναστασιάδου που ήταν η μεγάλη θριαμ-
βεύτρια του τελικού του σκιφ ελ βαρών 
χαρίζοντας στην Ελλάδα το δεύτερο χρυσό 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23.

Η Καστοριανή πρωταθλήτρια που είχε 
προειδοποιήσει με το παγκόσμιο ρεκόρ 
στον προκριματικό του αγωνίσματος έδωσε 

μεγάλη μάχη αφού αντιμετώπιζε πρόβλημα 
τραυματισμού στο χέρι. Μάλιστα στα πρώτα 
500μ πέρασε 3η πίσω από την Τουρκάλα 
και την Ολλανδέζα για να μπεί μπροστά στα 
επόμενα μέτρα και να κρατήσει την πρωτοπο-
ρία ως τον τερματισμό όπου σημείωσε χρόνο 
7:40.82 αφήνοντας 2η την Τουρκάλα Οζμπάι 
με 7:43.81 και 3η την Ιταλίδα Κλερίτσιμε 
7:49.07. 

Εξαιρετική η Δήμητρα Ελένη Κοντού που 
στην πρώτη παρουσία της σε τελικό παγκο-
σμίου πρωταθλήματος, σε αυτόν του σκιφ 
Κ23 πήρε την 5η με χρόνο 8:18.71 κι έδειξε 
ότι έχει το μέλλον δικό της.

Πολύ καλή παρουσία στον μικρό τελικό της 
δικώπου των ανδρών Κ23 για τους Ζήση 
και Δημητρη Μπουκουβάλα που πήραν την 
1η θέση και κατετάγησαν 7οι στη γενική με 
χρόνο 6:23.36.

Τη 2η θέση στον μικρό τελικό του διπλού 
σκιφ Ελ βαρών Κ23 με χρόνο 6:39.57 
κατέκτησαν οι Στράτος Τριανταφυλλου – 
Σταύρος Συμεωνιδης και κατέλαβαν την 8η 
θέση στη γενική του Παγκόσμιου Πρωταθλή-
ματος του Βαρεζε.
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ταξιδιωτικό

Θυμάμαι πριν λίγα χρόνια την 
πρώτη ημέρα πάνω στο σκάφος 
της σχολής. Άγνωστες λέξεις 
ακούγονταν από παντού: όρ-
τσα, μπαλαούρο, σκότα, τζένοα, 
ψαλιδιά… λέξεις που μόνο στα 
λογοτεχνήματα του Καββαδία 
είχα συναντήσει ή στο αγαπημέ-
νο παιδικό τραγουδάκι «κάνε μια 
καντηλίτσα». Και χαμογέλασα όταν 
δεμένοι πλέον με πρυμάτσες στο 
Σαρακήνικο της Ιθάκης την προτε-
λευταία ημέρα των διακοπών 
μας φέτος στο Ιόνιο άκουγα τους 
φίλους μου να λένε: «Κατεβαίνεις 
κάτω; θα νετάρω τη σκότα της μα-
ΐστρας, τσέκαρε πληζ τις σεντίνες 
και κλείσε τη βάνα». Για να ακο-
λουθήσουν χαρούμενες φωνές, 
βουτιές και τραγούδια, διαφωνίες 
για το «τι τσιμπάει καλύτερα στη 
συρτή», μοίρασμα των κρεβατιών 
και άπειρες συζητήσεις επί πα-
ντός επιστητού.

Και να σκεφτεί κανείς πως η παρέα αυτή 
που γελούσε και βουτούσε και μαγείρευε 
εκεί στο Σαρακήνικο της Ιθάκης ήμασταν 
κάποτε αντίπαλοι. Ως «αντίπαλα» πληρώ-
ματα από 3 σκάφη, γνωριστήκαμε – άλλοι 
λίγο και άλλοι πολύ – στους εκπαιδευτι-
κούς αγώνες Sailing Training Cup της 
σχολής του ΠΟΙΑΘ, καθώς οι περισσότε-
ροι είχαμε λάβει μέρος τις δύο τελευταίες 
χρονιές δημιουργώντας παρέες μικρές ή 
μεγαλύτερες. Μοναδικό κοινό ήταν η αγάπη 
μας για την ιστιοπλοΐα και το δίπλωμα του 
ΠΟΙΑΘ, ενώ με στόχο την ανάγκη μας να 
ανοίξουμε τα φτερά μας μακριά από την 
ασφάλεια των δασκάλων, οργανώναμε τις 
διακοπές μας ή τις μικρότερες αποδράσεις 
μας ενοικιάζοντας σκάφη με κάθε ευκαι-
ρία. Η συμφωνία ήταν απλή: βοηθώντας 
ο ένας τον άλλο, μοιράζοντας θέσεις και 
μελετώντας προσεκτικά τον καιρό, φέτος 
κάποιοι βρεθήκαμε για δεύτερη φορά στα 
νερά του Ιονίου, με θάρρος και όπλα φυσικά 
τις συμβουλές των δασκάλων μας και τα 
εφόδια των γνώσεων που αποκτήσαμε στα 
μαθήματα και τους αγώνες.

- «Θα ανάψει κάποιος το φως αγκυροβολίας;»

- «Να βάλω το κινητό μου να φορτίσει;»

Οι ερωτήσεις με ξυπνούν από τις σκέψεις 
μου και φοράω τα παπούτσια μου για να 
βουτήξω ως τον επόμενο κόλπο που κάποιοι 
Ιταλοί επιδίδονται στις βουτιές. Η συμφωνία 
για το ποιος θα μείνει στο σκάφος γίνεται 
πλέον με τα μάτια και η ενημέρωση για την 
ώρα επιστροφής ή την κατεύθυνση με τα 
δάχτυλα. Θα ακολουθήσει η γνωστή ρουτίνα: 
μαγείρεμα, σερβίρισμα, πλύσιμο πιάτων, 
ποτά, ρουτίνες και στιγμές που όσο ίδιες κι 
αν είναι κάθε φορά τόσο διαφορετικές γί-

Μια παρέα στο Ιόνιο

Κείμενο και φωτογραφίες: Γεωργία Χατζηγιαννάκη, Ψυχολόγος - Παιδαγωγός
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νονται, από τα αστεία και τα πειράγματα που 
δίνουν και παίρνουν κόβοντας την πιπεριά 
Julien, προσθέτοντας τζίντζερ και σερβίρο-
ντας μαλαγουζιά στο πλαστικό ποτήρι. Αλλά 
πάντα τόσο ξεχωριστές από τα χρώματα 
της θάλασσας και του ουρανού – ok και του 
φακού – και τα επιφωνήματα ανακούφισης, 
ευχαρίστησης και απόλαυσης τελικά.

Δεν γνωρίζω αν ο καλός ο καπετάνιος 
φαίνεται στη φουρτούνα. Αυτό που 
μας έμαθαν είναι τη φουρτούνα να την 
αποφεύγουμε. Αυτό όμως που διαπιστώ-
νω κάθε φορά είναι σίγουρα ότι ο καλός 
καπετάνιος φαίνεται στη σύμπνοια του 
πληρώματος και στην προσεκτική μελέτη 
των επιλογών την ώρα της ανάγκης. Όπως 
προχθές. Δεμένοι με πρυμάτσες σε έναν 
κόλπο στον Κάλαμο που οι ριπές πίσω από 
τα βουνά ξέσερναν σιγά σιγά την άγκυρα. 
Οι απόπειρες να μαζέψουμε και να ξαναρί-
ξουμε άγκυρα λύνοντας και ξαναδένοντας 

τις πρυμάτσες, μόνο καθυστέρησαν αλλά 
δεν έλυσαν το πρόβλημα. Γύρω στις 2 το 
πρωί ξεκινήσαμε νυχτερινή πορεία για τον 
Μύτικα αφού η άγκυρα δεν μας κρατούσε 
πουθενά. Κάποιοι ξεκουράστηκαν, κάποιοι 
έμειναν πάνω να βοηθούν στην αναγνώρι-
ση των σημαδιών τη νύχτα, να βάζουν και 
να βγάζουν μπουφάν αφού το wintex έδινε 
20 κόμβους αέρα. Τα λαϊκά στο κινητό του 
καπετάνιου έδιναν κι έπαιρναν για να μας 
κρατήσουν σε εγρήγορση και κάπως έτσι 
τραγουδώντας αυτή η αλλοπρόσαλλη παρέα 
αναγνώρισε σαν όαση … τα φανάρια του 
λιμανιού του Μύτικα. Ήταν πια 5 το πρωί. 
Και το ότι βρήκαμε θέση εξωτερικά του 
μικρού μώλου ήταν ένα από αυτά που λες 
μικρά καθημερινά θαύματα. Ξημερώματα 
της Παναγίας.

«Θα κάνουμε πανάκια;» ακούστηκε ο καπε-
τάνιος παίρνοντας πορεία για Σύβοτα και 5 
λεπτά μετά το σκάφος κουπαστάριζε από 

τον μαΐστρο του μεσημεριού. Η λαχτάρα και 
η αγωνία των αγώνων σαν να ξύπνησαν 
απότομα. Κρίμα να μην έχουν τα ναύλα ένα 
σπινακόξυλο. Να θυμηθούμε τους αγώνες 
Sailing Training Cup που όσο μας χώριζαν 
άλλο τόσο μας ένωναν! Ας είναι… Μας περί-
μενε θέση με remezzo, θα παίρναμε ρεύμα 
και νερό και θα απολαμβάναμε το φαγητό σε 
μια από τις τοπικές ταβέρνες. Αλλά κυρίως 
θα αποζητούσαμε το μπάνιο με αφρόλουτρο 
και σαμπουάν και με την ασφάλεια πως 
δεν θα αδειάσει το tanky. «Θα γεμίσω την 
μπανιέρα και θα μείνω εκεί» φώναξα κοροϊ-
δευτικά όταν δέσαμε στο λιμάνι ενώ για την 
επόμενη ώρα οι αντλίες δεν σταμάτησαν να 
δουλεύουν. Βόλτες, φαγητό, σουπερμάρκετ, 
παγωτό πράγματα απλά και συνηθισμένα τα 
απολαμβάνεις πια όχι σε μεγαλύτερη αλλά 
στην πραγματική τους διάσταση… ίσως τε-
λικά να είναι αυτό που έλεγε ο Καζαντζάκης 
για την ευτυχία: «πράγμα απλό και λιτοδί-
αιτο – ένα ποτήρι κρασί, ένα κάστανο, ένα 
φτωχικό μαγκαλάκι, η βουή της θάλασσας. 
Τίποτα άλλο».

Μεγανήσι, Σκορπιός και τελικά Λευκάδα. 
Ο αέρας δυνάμωνε και το φουντάρισμα 
δυσκόλευε ο καθένας όμως έχει πάρει τη 
θέση του πάνω στο σκάφος. Από την πλώρη 
ακούγεται η καδένα 10 μέτρα, 20 μέτρα, 30 
μέτρα. Αυτό ήταν. Οι διακοπές έφτασαν στο 
τέλος τους. Ασφαλείς και γεμάτοι εκείνη την 
ημέρα νιώθαμε όλοι πια λίγο πιο περήφανοι 
από εχθές. Ελάχιστα πιο έμπειροι και πολύ 
πιο σίγουροι πως κάτι καταφέραμε. Σαν 
εκείνος ο αγώνας του Αργοσαρωνικού να 
τερμάτισε πάλι σήμερα, εκεί και είμαστε 
όλοι νικητές. Εκείνη τη νύχτα φάγαμε γρήγο-
ρα, ήπιαμε αργά, τραγουδήσαμε δυνατά. 

Μάλλον κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι 
πέρασες καλά στις διακοπές: όταν τα 
χέρια σου πονούν από το κολύμπι και το 
βόλευ στις πρυμάτσες, όταν τα μακαρό-
νια γίνονται η βασική σου τροφή και οι 
6 ώρες δείχνουν να είναι αρκετές για 
να κοιμηθείς. Όταν περνάς τη νύχτα με 
την παρέα σου ξαπλωμένη στο σπιράγιο 
αναγνωρίζοντας τα αστέρια και τα όρια 
του γαλαξία. Και όταν κατόπιν παίζοντας 
προσπαθείς να εξηγήσεις με παντομί-
μα την «ανεμελιά». Όταν δεν χρειάζε-
ται να ανησυχείς για το πόσο δυνατά 
θα γελάσεις γιατί απλά δεν ενοχλείς 
κανέναν. Όταν το κινητό σου ανοίγοντας 
τη συλλογή φωτογραφιών είναι γεμάτη 
μπλε και χαμόγελα. Όταν γνωρίζεις πια 
να διαβάζεις windy και meteo καλύτερα 
και από την Ιστορία της Γ’ Λυκείου. Κι 
όταν αυτό το «λιτοδίαιτο πράγμα» του 
Καζαντζάκη δεν είναι πια ένα κάστανο ή 
η βουή της θάλασσας αλλά γίνεται ανα-
μνήσεις. Αναμνήσεις μιας μικρής παρέας 
στο Ιόνιο. 
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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
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VMG
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