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editorial
Ιδιαίτερα αισιόδοξα ξεκίνησε η νέα αυτή η χρονιά τόσο
για τον θαλάσσιο αθλητισμό  όσο και για τον
θαλάσσιο τουρισμό ,  αφού και τα δύο δείχνουν να
είναι ψηλά στις προτεραιότητες της Πολιτείας.
 
Ιδιαίτερα για την περσινή χρονιά, όσον αφορά τον
θαλάσσιο αθλητισμό και ειδικότερα το άθλημα της
ιστιοπλοΐας ξεχώρισε η συμμετοχή του Μάρκου
Σπυρόπουλου  στον διεθνή αγώνα Mini Transat .
Πρόκειται για την πρώτη επιτυχημένη ελληνική
συμμετοχή στον δύσκολο αυτόν αγώνα, συμμετοχή την
οποία το Ε.Κ.Ι .Θ.Π. στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο. Ο
Μάρκος Σπυρόπουλος απέδειξε ότι η χώρα μας μπορεί
να σταθεί επάξια ανάμεσα ανάμεσα σε άλλες με
πλούσια παράδοση στην ωκεάνια ιστιοπλοΐα ,  όπως
είναι η πρωτοπόρος σε αυτόν τον τομέα Γαλλία.
 
Και στον τομέα όμως του θαλάσσιου τουρισμού τα
μηνύματα που λαμβάνουμε ήδη από το πρώτο τρίμηνο
αυτής της χρονιάς προμηνύουν μία καλή τουριστική
σεζόν με νέο και πιο ανταγωνιστικό στόλο.  Η
αδιαμφισβήτητη ομορφιά των ελληνικών θαλασσών με
τα πανέμορφα και γραφικά νησιά μας αποτελούν τη
βάση στην οποία όλοι μαζί μπορούμε να χτίσουμε το
μέλλον με την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
που θα αναδείξουν την ελληνική φιλοξενία.
 
Από την εικόνα δεν θα μπορούσε να λείπει η ανάγκη
της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος
ειδικά σε μία εποχή που όπως όλα δείχνουν η
επίπτωση της ανθρώπινης παρέμβασης τείνει να
ξεφύγει από τα όρια. 
 
Το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί τον ζωτικό μας χώρο
και οφείλουμε να τον προστατέψουμε με κάθε δυνατό
τρόπο, όλοι μαζί αλλά και κάθε ένας ξεχωριστά.
 
Ας θέσουμε αυτόν τον στόχο ψηλά σε κάθε μας βήμα!
 
Ευγενία Μέντη
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Η μεγάλη ενημερωτική καμπάνια για το θαλάσσιο περιβάλλον

#LoveOurSeas, #LoveGreece

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η μεγάλη ενημερωτική
καμπάνια που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της
δράσης Love Our Seas  από το Ελληνικό Κέντρο
Ιστιοπλοΐας και Θαλασσίου Περιβάλλοντος –
Ε.Κ.Ι.Θ.Π. ,  υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  και την
υποστήριξη της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου
Α.Ε. (ΕΤΑΔ)  καθώς και της Ελληνικής Εταιρείας
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) .
 
Η εκστρατεία, που διήρκησε όλο το καλοκαίρι και
είχε ως στόχο την  ευαισθητοποίηση και την
πληροφόρηση των ταξιωτών για την ανάγκη
της προστασίας των ελληνικών θαλασσών ,
πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους πλέον
σημαντικούς χώρους όσον αφορά τον θαλάσσιο
τουρισμό, τη μαρίνα Αλίμου ,  η οποία τελεί υπό
τη διαχείριση της ΕΤΑΔ.
 
Το περίπτερο του Ε.Κ.Ι .Θ.Π. είχε την ευκαιρία να
επισκεφτεί και ο Υπουργός Τουρισμού κος Χάρης
Θεοχάρης, ο οποίος ενημερώθηκε για τις δράσεις
του Ε.Κ.Ι .Θ.Π.

Από τον χώρο του αθλητισμού τη δράση τίμησε
με την παρουσία του ο ιστιοπλόος Μάρκος
Σπυρόπουλος που εκπροσώπησε τη χώρα μας
στον 22ο διεθνή αγώνα Mini Transat. 
 
Με τo σύνθημα #LoveOurSeas  και #LoveGreece
τα μέλη του Ε.Κ.Ι .Θ.Π. ενημέρωσαν τους
τουρίστες που επισκέφτηκαν τη χώρα μας για τις
επιπτώσεις των πλαστικών στο θαλάσσιο
περιβάλλον  προτείνοντας παράλληλα εύκολες
και πρακτικές λύσεις με στόχο τη  μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ταξιδιωτών
κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.
 
Παράλληλα, συγκεντρώθηκαν στοιχεία σχετικά
με τις περιβαλλοντικές συνήθειες  των
ταξιδιωτών, αλλά και τις υποδομές που βρήκαν
στα νησιά και τα μέρη τα οποία επισκέφτηκαν με
σκοπό να αξιοποιηθούν στις μελλοντικές δράσεις
του Ε.Κ.Ι .Θ.Π.
 

#LoveOurSeas

#LOVEOURSEAS
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Το #LoveOurSeas συνεχίζεται

Επόμενος στόχος το #LoveOurSeas   να ταξιδέψει
στο Αιγαίο, αυτή τη φορά με μία κινητή
βιβλιοθήκη, μία σύγχρονη κιβωτό γνώσης, με
επίκεντρο το θαλάσσιο περιβάλλον.
 
Η βιβλιοθήκη μας θα επισκεφτεί τα πανέμορφα
νησιά του Αιγαίου δίνοντας την ευκαιρία στους
κατοίκους να γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο του
θαλάσσιου οικοσυστήματος  μέσα από τις
σελίδες των βιβλίων της!
 
Παράλληλα, τη δράση θα πλαισιώσουν events και
παρουσιάσεις πάνω στα κρίσιμα θέματα που
αφορούν την ανάγκη προστασίας του θαλασσίου
περιβάλλοντος με σκοπό τα παιδιά και οι νέοι να
γνωρίσουν τη θάλασσα με βιωματικό τρόπο και
να επαναφέρουν τον στόχο για υγιείς
θάλασσες  στη χώρα μας.
 
Με τη χρήση οπτικοακουστικών και άλλων μέσων
οι συμμετέχοντες αποκτούν μία στέρεη αντίληψη
της σημασίας του ευρύτερου θαλάσσιου
οικοσυστήματος σε μία προσπάθεια
κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας  κάθε
περιοχής για την ενεργό συμμετοχή στη
διαχείριση του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της
οικολογικής ισορροπίας και την ενίσχυση της
ταυτότητας του ενεργού πολίτη .
 
Η θάλασσα είναι πηγή ζωής και είναι υπόθεση
όλων μας!
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Επιπτώσεις όπλου μαζικής καταστροφής έχουν τα
αποτσίγαρα. Μπορεί το τσιγάρο να σκοτώνει,
αλλά εξίσου σκοτώνουν και οι γόπες. Κάτι που
αγνοεί η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών.
 
Αυτό το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας έχει
λάβει τραγικές διαστάσεις, αφού άπαντες έχουν
την κακή συνήθεια να πετούν τις γόπες τους στο
δρόμο και κυρίως στις παραλίες. Κάτι
απαράδεκτο, όχι μόνο αισθητικά για μια χώρα
όπως η Ελλάδα που διαφημίζει τις παραλίες της
παγκοσμίως, αλλά και άκρως επικίνδυνο τόσο για
ανθρώπους και περιβάλλον.
 
Με στόο την αντιμετώπισή του, ξεκινά στην
Ελλάδα μια πρωτοποριακή προσπάθεια. Το
#gopafree .  Πρόκειται αφενός για εκστρατεία
ευαισθητοποίησης των πολιτών για τους
κινδύνους περιβαλλοντικής μόλυνσης από τα
αποτσίγαρα, αφετέρου για πρόγραμμα μαζικής
εγκατάστασης ειδικών κάδων σε δημόσιους
χώρους, εκεί που παρατηρείται το μεγαλύτερο
πρόβλημα, στις παραλίες, τα πάρκα, τα σημεία
διασκέδασης κ.ο.κ. Στόχος είναι, στη συνέχεια,
αυτός ο τεράστιος όγκος από γόπες να
μεταφέρεται για ανακύκλωση. Την πρωτοβουλία
προωθεί η Cigaret Cycle Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία .
 
Στην Ελλάδα "παράγουμε" περίπου 22
δισεκατομμύρια (!)  αποτσίγαρα ή 3.500 τόνους,
που τα περισσότερα καταλήγουν στις ακτές και
στη θάλασσα. Διεθνώς εκτιμάται ότι το 40% των
απορριμάτων που συλλέγονται στους
καθαρισμούς των παραλιών είναι γόπες. Σε μία
χώρα, όπως η Ελλάδα, που περιβάλλεται από
θάλασσα κάτι τέτοιο είναι καταστροφικό.

"Πυρηνικό όπλο" 
οι γόπες των τσιγάρων

#gopafree
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είναι βιοδιασπώμενα. Ο πυρήνας των
περισσότερων φίλτρων τσιγάρων, το μέρος που
μοιάζει με λευκό βαμβάκι, είναι στην
πραγματικότητα μια μορφή πλαστικού που
ονομάζεται οξική κυτταρίνη. Από μόνη της, η
τοξική κυτταρίνη αποσυντίθεται με ιδιαίτερα
αργούς ρυθμούς στο περιβάλλον. Εκτιμάται ότι
αυτό μπορεί να διαρκέσει από 18 μήνες έως 10
χρόνια. Ακόμα χειρότερα, τα χρησιμοποιημένα
φίλτρα έχουν κομμάτια καπνού που φέρουν
περισσότερες τοξίνες από ότι τα φίλτρα, καθώς
και νικοτίνη, η οποία είναι δηλητηριώδης.
 
Όπως ακριβώς το υπόλοιπο τσιγάρο, έτσι και οι
γόπες περιέχουν αφθονία τοξικών χημικών. Και
αυτά, όπως είναι φυσικό, όταν καταλήξουν στη
θάλασσα, θα απειλήσουν τα ψάρια και κάθε άλλο
είδος θαλάσσιας ζωής. Είναι συχνό, άλλωστε, το
φαινόμενο οι γόπες να καταλήγουν στο στομάχι
ψαριών. Το ίδιο συμβαίνει γενικότερα με τα
αποτσίγαρα στην ύπαιθρο, όπου συχνά τα πουλιά
τρώνε τις μολυσμένες με επικίνδυνα χημικά
γόπες, προκαλώντας ακόμα και τον θάνατό τους.
 
Επίσης, το κρέας κάποιου ζώου που έπινε νερό
'εμπλουτισμένο' με τοξικά χημικά από τα
αποτσίγαρα, μπορεί να βρεθεί στο τραπέζι μας
όπως άλλωστε συμβαίνει και με τα ψάρια. Τα
φίλτρα των τσιγάρων μπορούν να απειλήσουν
ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, τα οποία ασυναίσθητα,
όπως δοκιμάζουν τα πάντα, μπορεί να τα βάλουν
στο στόμα.
 
Τα αποτσίγαρα περιέχουν πλαστικά φίλτρα που
περνούν από τα φρεάτια στους υπονόμους, για να
φτάσουν σιγά-σιγά στις θάλασσες όπου
απελευθερώνουν νικοτίνη, βενζόλιο, κάδμιο,
ακετόνη, οξικό οξύ, αμμωνία, αρσενικό,
μονοξείδιο του άνθρακα, αλλά και φορμαλδεϋδη,
υδρογονονάνθρακες, υδροκυάνιο και μόλυβδο,
μεθανόλη, μεθύλιο, νιτρικό οξύ, πολώνιο 210,
θειικό οξύ, πίσσα και ραδόνιο.
 
 

Μια πανούκλα στον πλανήτη
 
Εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος: Μα ένας
πλανήτης που 'ασφυκτιά' από κάθε είδους
ρύπανση, κινδυνεύει και από τις γόπες; Δεν τους
φαίνεται, ξεγελά το μικρό μέγεθός τους και η
λανθασμένη - ευρέως διαδεδομένη - άποψη ότι
είναι βιοδιασπώμενες. Η αλήθεια είναι όμως ότι
εξοντώνουν με την ένταση όπλων μαζικής
καταστροφής.
 
Περιέχουν πλαστικό, είναι φονικές, μολύνουν το
νερό που πίνουμε, τις θάλασσες, τις ακτές,
σκοτώνουν ψάρια, πουλιά και ζώα που τις
καταπίνουν, δηλητηριάζουν το περιβάλλον, τις
τροφές μας κ.ο.κ. Είναι εντυπωσιακό, αλλά οι
γόπες του τσιγάρου παραμένουν μία από τις
πλέον κοινές και απειλητικές μορφές
περιβαλλοντικής μόλυνσης. Πόσο μάλλον, όταν
περισσότεροι από 1,3 εκατ. τόνοι από αυτές
παράγονται κάθε χρόνο και συνήθως καταλήγουν
στο περιβάλλον.
 

Το αποτσίγαρο σκοτώνει
 
Το τσιγάρο σκοτώνει. Αυτό το γνωρίζει και ο
πλέον φανατικός καπνιστής. Εκείνο που δεν
γνωρίζουμε είναι ότι και η γόπα (αποτσίγαρο)
σκοτώνει. Αντίθετα, οι περισσότεροι θεωρούν τις
γόπες 'αθώες'.  Κι όμως, παρά αυτή την ευρέως
διαδεδομένη άποψη, η γόπα του τσιγάρου δεν
είναι βιοδιασπώμενη.
 
Έτσι, όταν συνήθως πετάγεται στον δρόμο, το
πιθανότερο είναι, μετά από μία βροχήγια
παράδειγμα, να καταλήξει στη θάλασσα ή να
"απελευθερώσει" τα τοξικά χημικά της στον
υδροφόρο ορίζοντα. Τα αποτσίγαρα, λοιπόν,
'βομβαρδίζουν' με τοξίνες το έδαφος και τις
υδάτινες οδούς μας, κυρίως μέσω των
αποχετεύσεων, καταιγίδων που δημιουργούν
ρυάκια και λίμνες, προκαλώντας σοβαρές βλάβες
στους ζωντανούς οργανισμούς που έρχονται σε
επαφή μαζί τους. Μελέτες που διεξήχθησαν από
την Clean Virginia έδειξαν ότι μόνο ένα τσιγάρο
σε περίπου επτά λίτρα νερού είναι θανατηφόρο.
 
Να σημειωθεί πως και η απόρριψη των
αποτσίγαρων στις χωματερές δεν εξαφανίζει το
πρόβλημα, αφού τα πλαστικά φίλτρα επουδενί
είνα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ



Γιατί να
επενδύσεις στην

ιστιοπλοΐα;
του Άκη Τσαρούχη

*Επένδυση (αγγλικά: investment)
ονομάζεται η δέσμευση κεφαλαίων
για ένα χρονικό διάστημα, η οποία
αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα
κεφάλαια στον επενδυτή.

Επένδυση σε σκάφος
 
Από τα παλιά χρόνια η θάλασσα έδινε ψωμί στους
Έλληνες. Και σήμερα συνεχίζει να το κάνει.
Κάποιοι αγοράζουν σκάφη με στόχο την
ενοικίαση και αυτό, υπό ορισμένες
προϋποθέσεις, μπορεί να τους γεμίσει με φαγητό
το τραπέζι τους. Όμως, επειδή είπαμε ότι
βγάζουμε από την άσκηση το χρήμα, που έτσι και
αλλιώς θα δυσκόλευε την άσκηση λόγω της
μείωσης της αξίας του με το χρόνο, πρέπει να
καταλάβεις ότι με αυτή σου την επένδυση δεν
αγοράζεις ένα σύνολο από πολυεστέρα,
αλουμίνιο και ύφασμα. Αγοράζεις απίστευτες
στιγμές ευτυχίας, ηρεμίας και χαλάρωσης με τους
δικούς σου ανθρώπους. Αγοράζεις στιγμές με
τους δικούς σου ανθρώπους. Αγοράζεις εξοχικό
σε κάθε νησί του Αιγαίου. Αγοράζεις καταφύγιο
από την καθημερινότητα. Αγοράζεις έναν τρόπο
ζωής που θα σε βοηθήσει στην ζωή σου. 
 
Αξιολόγηση:  Πολύ θετική έως «έχεις αργήσει
ήδη».

ΑΠΟΨΗ

Από την άλλη, με την ευρύτερη έννοια, και αν βγάλουμε
από την άσκηση το χρήμα, η επένδυση σε κάτι είναι μια
ενέργεια που, αν είναι πετυχημένη, θα μας δώσει σε
κάποιο επίπεδο προστιθέμενη αξία. 
 
Σε ποιά επίπεδα λοιπόν η ιστιοπλοΐα μπορεί να μας
κάνει να πάμε ταμείο και όχι κουβά;
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*Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια



Επένδυση στον αθλητισμό

 
 
Το υπουργείο υγείας έχει τυπώσει πολλές αφίσες
που γράφει για τα οφέλη του αθλητισμού στην
υγεία. Παράλληλα, το κράτος δίνει και αυτό
κίνητρα που ωφελούν αυτόν που θα επενδύσει
στον αθλητισμό και θα διακριθεί,  από εισαγωγή
στα ΑΕΙ μέχρι διορισμό τιμής ένεκεν στο δημόσιο.
Και μπράβο του. Όμως συμφωνήσαμε ότι μένουμε
μακριά από το χρήμα και μπράβο μας. Και
ευτυχώς, η λίστα του κέρδους των αθλητών
ιστιοπλόων είναι τεράστια. Αν δεις τον χώρο
αθλητικά, ο χώρος θα σου το ανταποδώσει
κάνοντάς σε από μικρή ηλικία μηχανικό, ναυπηγό,
ναύτη, τακτικό, καθαρό, καλό οδηγό, συνεπή,
αρχηγό, πειθαρχημένο, νοικοκύρη, οξυδερκή, και
τόσα πολλά ακόμα που δεν χωρούν στο άρθρο. Θα
σε κάνουν καλό μαθητή με μικρή προσπάθεια
γιατί το μυαλό σου θα μάθει να επεξεργάζεται με
ευκολία ταυτόχρονα πολλαπλές παραμέτρους. Θα
σε κάνουν καλό επαγγελματία. Καλό
σπιτονοικοκύρη. Θα γυρίσεις τον κόσμο. Θα
γνωρίσεις μοναδικούς ανθρώπους. Θα κάνεις
προπόνηση και γυρνώντας πίσω θα
παραλαμβάνεις τα προβλήματα της
καθημερινότητάς σου πιο ελαφριά. Θα έχεις βρει
λύσεις. Θα ανοίγει το μυαλό σου με κάθε έξοδο.
Θα μαθαίνεις κάθε φορά που βρέχεσαι. Θα
γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος.
 
Αξιολόγηση:  Δεν είναι για όλους, αλλά δοκίμασε
και μόνο χαμένος δε θα βγεις
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Επένδυση σε market ing

 
 
Αμείλικτος ο χώρος και αν το «return on
investment» δεν είναι άμεσο και δεν φέρει τα
θεμιτά αποτελέσματα, η ενέργεια δεν προκρίνεται
 
Πάμε για άλλα. Και όμως εδώ η επένδυση περνάει
και δίνει και…υπεραξία. Βασικά η περίπτωση είναι
το όνειρο του κάθε marketer! Πρόσβαση σε έναν
χώρο με πολυτελή βάση, αυτή του yachting.
Άνοιγμα σε ένα high value κοινό, δημιουργία
μοναδικού υλικού σε εικόνες και βίντεο,
περιτύλιγμα από τα λίγα που μυρίζουν τόσο
έντονα θάλασσα και Ελλάδα. Και όλα αυτά σε μια
τιμή! Και ακόμα και την τιμή μπορείς εσύ να την
ρυθμίσεις ανάλογα με το διαθέσιμο budget γιατί
έχεις άπειρες εναλλακτικές στο χώρο. Λίγο
φαντασία να έχεις, που μάλλον έχεις γιατί αλλιώς
δε θα έκανες αυτή τη δουλειά, και τελικά ταβάνι
δεν υπάρχει.

 
Αξιολόγηση:  Προχωράμε χτες για να μη μας
προλάβει άλλος.

Επένδυση σε ομ ίλους

 
 
Η επένδυση σε έναν όμιλο μπορεί να γίνει σε
πολλά επίπεδα. Μπορείς να είσαι μέλος, μέλος
συμβουλίου ή και συνεργάτης. Για παράδειγμα
προπονητής. Εδώ, για να καταλάβει κανείς τι
σημαίνει «επένδυση» πρέπει πριν να έχει
καταλάβει τελικά τι είναι ο όμιλος. Ο όμιλος με
πολύ απλά λόγια, είναι μια παρέα ανθρώπων. Μια
παρέα που αγαπάει τη θάλασσα και την
ιστιοπλοΐα. Πρακτικά λοιπόν πρόκειται για μια
επένδυση σε κόπο, χρόνο, χρήμα και διάθεση σε
μια παρέα. Μια επένδυση σε μια παρέα σε μια
εποχή που το μεγαλύτερο πρόβλημα των
ανθρώπων είναι η αποξένωση. Βλέπεις που το
πάω ε; Από την άλλη, ακόμα και αν δεν έχεις
μοναξιές, τουλάχιστον τώρα, η αίσθηση της
προσφοράς, έστω στην παρέα αυτή, είναι
ανεκτίμητη. Όταν προσφέρεις, όταν συμβάλλεις,
όταν δημιουργείς, νιώθεις απίστευτα. Δεν
πληρώνεται με τίποτε η αίσθηση. Εδώ θα ρωτήσει  
κανείς γιατί βάζει κανείς στην παράγραφο αυτή
τους συνεργάτες, όπως για παράδειγμα τους
προπονητές. Αυτοί αμείβονται και είπαμε να
αφήσουμε τα χρήματα εκτός. Πριν σφυρίξεις το
φάουλ, πρέπει να καταλάβεις ότι η δουλειά αυτή
δεν πληρώνεται με χρήμα. Το χρήμα καλύπτει τα
έξοδα ενώ το κέρδος είναι η ανταμοιβή. Του να
βλέπεις τον μικρό που του έμαθες να αρμενίζει να
τρέχει τον πρώτο του αγώνα. Να δείχνει έναν
κόμπο στον φίλο του. Να κερδίζει έναν αγώνα. Να
αγοράζει σκάφος. Να κερδίζει στους
Ολυμπιακούς.
 

Αξιολόγηση:  Αξίζει να το δεις.
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Επένδυση σε κόπο κα ι  χρόνο

 
 
Ίσως από τις πιο κοπιαστικές ενασχολήσεις και
αυτές που χρειάζονται απίστευτα πολύ χρόνο.
Πολλά είναι δύσκολα αλλά σε ανταμείβουν. Όταν ο
δρομέας παίρνει τα παπούτσια του και πάει και
τρέχει,  εσύ πρέπει μαζί να πάρεις το σκάφος σου.
Με ότι σημαίνει αυτό. Ποτέ δεν μπορείς να πεις
ότι έμαθες. Πάντα μαθαίνεις. Συνέχεια
προσπάθεια και κόστος σε χρόνο, κόπο και χρήμα.
Και γιατί;  Γιατί να μην πάω για τρέξιμο; Γιατί να
μην παίξω μπάλα;
 
Γιατί σε χαλαρώνει όσο τίποτε. Γιατί ξεκουράζει
τα μάτια σου. Γιατί σου γυμνάζει το μυαλό ενώ
ταυτόχρονα στο ξεκουράζει. Γιατί σε κάνει να
βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Γιατί δεν περιορίζεσαι από
κανένα τερέν και είσαι πραγματικά ελεύθερος.
Γιατί σε κάνει καλύτερο άνθρωπο.
 
Αξιολόγηση: Κάντο. Τώρα.
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Get
Salty!
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Το καλοκαίρι σε λίγο φτάνει κι  εσύ έχεις ήδη
ξεκινήσει να σκέφτεσαι τις διακοπές σου!
 
Ανυπομονείς για τη στιγμή που θα βρεθείς σε
κάποιο νησί κάτω από τον ήλιο μαζί με την παρέα
σου  και ψάχνεις αυτό που θα κάνει τις φετινές
σου διακοπές πραγματικά ξεχωριστές.
 
Αν  ανήκεις  σε  αυτούς  που  διψάνε  για  τη  δράση
και  την  περιπέτεια  της  θάλασσας ,  τότε  το  Get

Salty! είναι  το  απόλυτο  εργαλείο  που  θα  σε
βοηθήσει  να  προγραμματίσεις  τις  πιο  τέλειες
διακοπές!

 
Εσύ δεν έχεις παρά να επιλέξεις τον προορισμό
σου και να διαλέξεις ανάμεσα στις εκατοντάδες
επιλογές water sports που βρίσκονται κοντά σου!
 
Surfing, wake boarding, scuba diving, f lyboard,
kayaking, snorkeling και ένα σωρό άλλες επιλογές
για να επιλέξεις αυτή που ταιριάζει καλύτερα στο
δικό σου στυλ! 
 
Είσαι έτοιμος να ζήσεις τις μοναδικές εμπειρίες
που σου προσφέρουν τα water sports;
 
Μπες στο getsalty.com και επίλεξε μία ή και
περισσότερες από τις χιλιάδες επιλογές που σου
προσφέρει η θάλασσα!
 

ARE YOU READY TO GET SALTY?
 

Έρχεται το απόλυτο app 
του καλοκαιριού!



ΑΝΑΓΚΗ KAI
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΚΤΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΩΝ

του Νίκου Μπαντουβά

Τα αποτελέσματα της κατάχρησης

του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

είναι πλέον καλά εδραιωμένα και θα

στοιχειώνουν την καθημερινότητά 

μας για πολύ καιρό ακόμα

Εάν έπρεπε να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο από
άλλη χώρα για τη δική σου, ποιο θα ήταν το
πρώτο πράγμα που θα σου ερχόταν στο μυαλό; Τι
είναι αυτό που κάνει την Ελλάδα να ξεχωρίζει
κύρια από τις υπόλοιπες, ώστε να αποτελεί εκτός
των άλλων πόλο έλξης για εκατομμύρια τουρίστες
κάθε χρόνο, συνεισφέροντας παράλληλα σε ένα
πολύ μεγάλο ποσοστό θετικά στην εγχώρια
οικονομία; 
 
Εκτός απροόπτου η απάντησή σου θα
περιλαμβάνει το απέραντο ελληνικό πέλαγος και
τον γαλάζιο ουρανό, το φιλόξενο μεσογειακό
τοπίο, τις χαρούμενες φωνές των παιδιών, που
παίζουν στην παραλία, ξέγνοιαστες καλοκαιρινές
βόλτες και φρέσκους θαλασσινούς μεζέδες σε
ταβερνάκια πάνω στο ακρογιάλι. Κι όμως το
ειδυλλιακό αυτό πακέτο φαίνεται ότι έχει
ημερομηνία λήξης, η οποία και πλησιάζει,
επιταχύνοντας. 

Κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές, βλέπουμε να
περιορίζονται οι κατάλληλες για κολύμβηση
παραλίες γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα,
λόγω του υψηλού επιβλαβούς οργανικού φορτίου
και τα απορρίμματα που στοιβάζονται στην ακτή
να πληθαίνουν, υποβιβάζοντας τη φυσική
ομορφιά και πλήττοντας τις εύθραυστες
οικοσυστημικές υπηρεσίες του παράκτιου
περιβάλλοντος. Τα αλιευτικά αποθέματα των
ελληνικών θαλασσών φαίνεται να λιγοστεύουν
διαρκώς, δημιουργώντας σοβαρές οικολογικές
αστάθειες στο θαλάσσιο περιβάλλον και
ταυτόχρονα οικονομικά προβλήματα στον
εγχώριο αλιευτικό κλάδο, ενώ αυξάνονται και οι
περιπτώσεις όπου τα ψάρια εντοπίζονται να
είναι επιβαρυμένα με τοξικές ουσίες, οι οποίες
τελικά καταλήγουν στο πιάτο μας.
 
Τα αποτελέσματα της κατάχρησης του θαλάσσιου
και του γενικότερου φυσικού περιβάλλοντος
είναι
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είναι πλέον καλά εδραιωμένα και θα
στοιχειώνουν την καθημερινότητά μας για πολύ
καιρό ακόμα, υποβαθμίζοντας όλο και
περισσότερο την ποιότητα της ζωής μας, εφ’ όσον
δεν αλλάξουμε άμεσα και ριζικά τον τρόπο με τον
οποίο συμπεριφερόμαστε.
 
Η έως τώρα εσφαλμένη συλλογική
περιβαλλοντική αντιμετώπιση οφείλεται στη
λανθασμένη αντίληψη ότι οι θάλασσές μας είναι
ένας ιδανικός αποδέκτης ανθρωπογενών ρύπων
με απεριόριστη ικανότητα αυτό-καθαρισμού, ενώ
ταυτόχρονα τους φερόμαστε σα να αποτελούν μία
ανεξάντλητη δεξαμενή φυσικών πόρων προς
εκμετάλλευση κατά βούληση και προς κάλυψη
κάθε παράλογης «ανάγκης» μας. Καλώς ή κακώς
τα πραγματικά δεδομένα αποκλίνουν εξαιρετικά
από αυτήν την αρχική εκτίμηση με το παράκτιο
και το θαλάσσιο περιβάλλον να διαθέτουν μία
ορισμένη φέρουσα ικανότητα ως προς τη
δυνατότητά τους να αυτοσυντηρούν τις
ισορροπίε

ισορροπίες τους, αλλά και στο να παρέχουν
προϊόντα και υπηρεσίες στις ολοένα αυξανόμενες
απαιτήσεις της μοντέρνας κοινωνίας.
 
Τα πιο επιβαρυμένα περιβάλλοντα, όπως είναι
φυσικά αναμενόμενο, αποτελούν οι παράκτιες
θαλάσσιες εκτάσεις πλησίον βαριά
βιομηχανοποιημένων περιοχών και μεγάλων
αστικών κέντρων. Σε αυτές τις περιοχές είναι που
οι ρύποι και τα παραπροϊόντα της βιομηχανικής
παραγωγικής διαδικασίας βρίσκουν εύκολη
διέξοδο στο θαλάσσιο περιβάλλον κατά την
παραγωγή, τη μεταφορά και την κατανάλωση των
τελικών προϊόντων, ενώ τα εκβολικά μεταβατικά
συστήματα αποτελούν τον φυσικό αποδέκτη και
αποτελούν την εύκολη και φτηνή λύση στην
απόρριψη των αγροτικών και αστικών στερεών ή
υγρών αποβλήτων. Τα μολυσματικά φαινόμενα
και η ρύπανση δύναται βεβαίως να
διασκορπιστούν και να υποβαθμίσουν ακόμα και
τα πιο απομακρυσμένα και μέχρι προσφάτως
απείρ
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απείραχτα από τον άνθρωπο θαλάσσια
οικοσυστήματα. Συχνά οι επιβαρυμένες
θαλάσσιες περιοχές συμπίπτουν με τους
θαλάσσιους δρόμους μεταφοράς υγρών καυσίμων
των μεταφορικών πλοίων. Τα διαλυμένα στο
θαλασσινό νερό τοξικά σύμπλοκα
προσλαμβάνονται μέσω της τροφής από
υδρόβιους οργανισμούς και στην περίπτωση που
παρουσιαστεί αδυναμία στον μεταβολισμό ή την
απέκκρισής τους, θα ενσωματωθούν στους
λιπώδεις ιστούς τους. Σε κάθε διαδοχικά
υψηλότερο τροφικό επίπεδο οι έμμονες τοξικές
ουσίες θα βρεθούν σε ολοένα και μεγαλύτερες
περιεκτικότητες, μέχρις ότου να γίνουν
θανατηφόρες για τον καταναλωτή οργανισμό. Η
θέση του ανθρώπου στην κορυφή της τροφικής
αλυσίδας τον καθιστά εξαιρετικά ευάλωτο στο
φαινόμενο της βιομεγέθυνσης επιβλαβών
ουσιών, καθώς συγκεντρώνει τους
συσσωρευμένους ρύπους από όλους τους
οργανισμούς, που καταναλώνει ως τροφή. Είναι
εμφανές ότι στο σύνολό τους οι ανθρώπινες
δραστηριότητες υπερισχύουν αυτή τη στιγμή της
ικανότητας αυτό-εξισορρόπησης των θαλάσσιων
οικοσυστημάτων, τα οποία σε πολλές
περιπτώσεις πλήττονται σε σημείο να τείνουν να
καταστραφούν ολοκληρωτικά και μάλιστα με
ανησυχητικά γρήγορο ρυθμό.

Η επιλογή του να σταματήσουμε πλήρως να
ρυπαίνουμε ή έστω να μετριάσουμε την
περιβαλλοντική υποβάθμιση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος μπορεί σε πρώτη ανάγνωση να
φαίνεται μία ακριβή οικονομικά διαδικασία υπό
το αυστηρό βλέμμα της βιομηχανικής παραγωγής,
αποτελεί αναπόφευκτα μονόδρομο όμως στον
περατό κόσμο στον οποίο ζούμε. Μάλιστα θα
πρέπει να πραγματοποιηθεί το γρηγορότερο
δυνατόν, ώστε τόσο τα θαλάσσια, όσο και τα
χερσαία οικοσυστήματα να διατηρήσουν τη
φυσική τους πολυπλοκότητα και κατ’  επέκταση
την ανθεκτικότητα και ομορφιά τους.
 
Δυστυχώς οι παράγοντες υποβάθμισης του
υδάτινου περιβάλλοντος δε θα σταματήσουν να
κλιμακώνονται, καθώς τα αστικά κέντρα
συνεχίζουν να επεκτείνονται, ο πληθυσμός τους
να αυξάνεται και κατά συνέπεια να εντείνεται η
ανάγκη ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής και
των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Οι παραπάνω
συντελεστές σε συνδυασμό με την
βιομηχανοποίηση παράκτιων περιοχών και την
εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τον
τουριστικό τομέα επιφέρει στα συγκεκριμένα
περιβάλλοντα εξαιρετικά υψηλές πιέσεις και
συνηθέστατα ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις.

Τα θαλάσσια οικοσυστήματα 

πλήττονται με γρήγορο ρυθμό σε

σημείο να τείνουν να καταστραφούν

ολοκληρωτικά

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που μας προσφέρει
η θάλασσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την
ευημερία μας, γι ’  αυτό θα πρέπει να της
συμπεριφερθούμε με υπευθυνότητα και να
διαχειριστούμε τις παροχές της από εδώ και στο
εξής περνώντας στο στάδιο της περιβαλλοντικής
συνειδησιακής και πρακτικής ενηλικίωσης. Η
πληρέστερη κατανόηση της αξίας και της
προσφοράς του θαλάσσιου οικοσυστήματος,
καθώς και των προκλήσεων, που αντιμετωπίζει,
αποτελεί ζήτημα πρωταρχικής σημασίας και
επιφορτίζει το επιστημονικό δυναμικό της
χώρας, το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να
επικοινωνήσει αποτελεσματικά στους
υπόλοιπους χρήστες του θαλάσσιου
περιβάλλοντος την επιτακτική ανάγκη ορθής
διαχείρισης, προστασίας και όπου είναι
απαραίτητο εξυγίανσής του. Με τη
συνειδητοποίηση ότι οι ανεξέλεγκτες
ανθρωπογενείς επιδράσεις επιφέρουν μη
επιθυμητές αλλαγές στο υδάτινο περιβάλλον από
το οποίο εξαρτόμαστε, στη συνέχεια θα πρέπει να
διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά του ίδιου και των

των πόρων, που απλόχερα προσφέρει, ώστε και
οι επόμενες γενεές ανθρώπων να έχουν τη
δυνατότητα να τα απολαύσουν.
 
Θέτοντας ως στόχο τη βιώσιμη χρήση των
ανανεώσιμων φυσικών πόρων και τη διατήρηση
της ποιότητας των ελληνικών θαλασσών, θα
πρέπει να συλλεχθούν οι απαραίτητες
πληροφορίες, που θα μας επιτρέψουν να
κατανοήσουμε σε βάθος τις διεργασίες τους. Οι
πληροφορίες που σχετίζονται με τις οικολογικές
ανάγκες των αλιευτικών αποθεμάτων, θα
αποδειχθούν εξαιρετικής σημασίας και θα
δώσουν τη δυνατότητα για τη θέσπιση
αποτελεσματικών κατευθυντήριων ρυθμιστικών
γραμμών, συμπεριλαμβάνοντας αναγκαία και τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό
επίπεδο, που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό πλέον
την αλιευτική παραγωγή. Στην εξίσωση βεβαίως
θα πρέπει να περιληφθούν οι επιδράσεις των
τοξικών ρύπων στη συμπεριφορά των ψαριών
των παράκτιων και πελαγικών υδάτων. Η πολιτεία
με τη σειρά της οφείλει να εξασφαλίσει
τηδημιουργία

Η υποθαλάσσια χωματερή της Άνδρου. Ο παγκόσμιος διασυρμός της Ελλάδας το καλοκαίρι του 2019.
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τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών ορθής
διαχείρισης των φυσικών πόρων, αυστηρή
εφαρμογή των κανονισμών και αποτελεσματικό
έλεγχο.
 
Αποτελεί ευθύνη όλων η κατανόηση της σημασίας
της προστασίας και της επανόρθωσης του
φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο συνθέτει τη
στέγη, που μας φιλοξενεί και μας προσφέρει όλες
τις προϋποθέσεις για μια υπέροχη ζωή για όσο
χρόνο θα βρισκόμαστε σε αυτόν τον πλανήτη. Το
μόνο που απαιτείται από εμάς είναι η
πραγματοποίηση σωστών επιλογών, οι οποίες
κάθε μέρα μας γίνονται όλο και πιο ξεκάθαρες.
Για τον πολίτη της σύγχρονης και μελλοντικής
κοινωνίας οι ενσυνείδητες καταναλωτικές
αποφάσεις, η μείωση της παραγωγής ρύπων, η
ανακύκλωση και η διατήρηση των φυσικών πόρων
θα πρέπει να γίνει κομμάτι της καθημερινής
κοινωνικής και ιδιωτικής του συμπεριφοράς.
Γιατί εάν η ίδια η απειλή της υποβάθμισης της
ζωής μας δεν αποτελεί από μόνη της κίνητρο για
αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο
αντιλαμβανόμαστε και λειτουργούμε μέσα στο
περιβάλλον στο οποίο διαβιούμε, τότε δεν ξέρω,
τι μπορεί να μας σώσει από τους εαυτούς μας.

Οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν τα «ένοχα μυστικά»
που κρύβει ο βυθός στη Σαλαμίνα, αλλά και σε Σίφνο
και Θάσο, δύο νησιά που κάθε καλοκαίρι αποτελούν
πόλο έλξης τουριστών από όλο τον κόσμο.

Μπαντουβάς Νίκος
 
-  Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Πτυχιούχων
Ωκεανογράφων και Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων
Ελλάδας (ΣΠΩΘΒΕ)
- Ιχθυολόγος στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) / Ινστιτούτο Βιολογικών
Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

Η αλλαγή του κλίματος έχει ήδη εμφανή
αποτελέσματα, που εκτείνονται από την αύξηση
της θερμοκρασίας έως την άνοδο της στάθμης της
θάλασσας σαν αποτέλεσμα της τήξης των πολικών
παγετών, καθώς και τη συχνότερη εμφάνιση
καταιγίδων και πλημμυρών. Οι μεταβολές αυτές
θα επιφέρουν με τη σειρά τους σοβαρές
επιπτώσεις στην ακεραιότητα των
οικοσυστημάτων, τους υδατικούς πόρους, τη
δημόσια υγεία, την προσφορά τροφής, τη
βιομηχανία, τις γεωργικές καλλιέργειες, τις
μεταφορές και τις υποδομές. Η σοβαρότητα των
αναμενόμενων επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής κυμαίνεται ανάλογα με την περιφέρεια.
 
Τα στοιχεία, από τις πλέον πρόσφατες
επιστημονικές διαπιστώσεις στις οποίες προέβη η
Διακυβερνητική Ομάδα για την Kλιματική Aλλαγή
(Intergovermental Panel for Climate Change -
IPCC) στο πλαίσιο της 5ης έκθεσης αξιολόγησης
(5th Assessment report -  AR5),  επιβεβαιώνουν
πέραν πάσης αμφιβολίας τις αρνητικές
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος.
 
Η Ευρωπαική Ένωση (Ε.Ε.)  έχει σημειώσει
ικανοποιητική πρόοδο προς την επίτευξη των
κλιματικών και ενεργειακών στόχων για το 2020.
Λαμβάνοντας όμως υπόψη τις μακροπρόθεσμες
προοπτικές που έχουν τεθεί από την Ευρωπ.
Επιτροπή [στο Χάρτη Πορείας για τη μετάβαση σε
μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων
άνθρακα για το 2050 (2050 Roadmap), τον
Ενεργειακό Χάρτη Πορείας για το 2050 και τη
Λευκή Βίβλο], ο ουσιαστικός μακροπρόθεσμος
στόχος είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου κατά 80-95% κάτω από τα επίπεδα
του 1990 έως το 2050.
 
Δυστυχώς η εξάρτηση της Ευρώπης από ξένα
ορυκτά καύσιμα συνεχίζεται και αυξάνεται κάθε
χρόνο γεγονός που δεν προμηνύει θετικά
αποτελέσματα για το κλίμα, αλλά ούτε για την
οικονομία και την ανταγωνιστικότητά της ΕΕ.  

Πολιτικές για το κλίμα &

την ενέργεια προς το έτος 2030

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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Επίσης, καθ΄οδόν προς την επίτευξη μιας
παγκόσμιας συμφωνίας για την συνέχιση του
Πρωτοκόλλου του Κυότο, στο Παρίσι τον
Δεκέμβριο 2015, η ΕΕ όφειλε να καθορίσει το
επίπεδο της φιλοδοξίας για τους κλιματικούς
στόχους για το 2030, ώστε να συμμετάσχει
ενεργά στις διεθνείς διαπραγματεύσεις προς μια
νέα παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα που θα
πρέπει να τεθεί σε ισχύ το 2020 και να καλύπτει
τουλάχιστον την δεκαετία μέχρι το 2030.

 
Συνεπώς,  χρειαζόταν η κατάρτιση ενός
στρατηγικού πλαισίου με ορίζοντα το 2030
σχετικά με τους στόχους και τις πολιτικές της ΕΕ
για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια. Το
εν λόγω πλαίσιο πολιτικών για το κλίμα και την
ενέργεια με ορίζοντα το 2030 έπρεπε να
καθοριστεί το συντομότερο δυνατόν, ώστε να
εξασφαλιστούν οι  κατάλληλες επενδύσεις που θα
αποφέρουν βιώσιμη ανάπτυξη, προσιτές
ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας και μεγαλύτερη
ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού. Φυσικά, το
νέο πλαίσιο έπρεπε να λαμβάνει υπόψη τις
συνέπειες της οικονομικής κρίσης, αλλά
συγχρόνως και να είναι αρκετά φιλόδοξο, ώστε
να ανταποκριθεί στον απαραίτητο
μακροπρόθεσμο στόχο της μείωσης των
εκπομπών κατά 80-95% μέχρι το 2050.
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπ. Επιτροπή ξεκίνησε
τις διαδικασίες διαμόρφωσης των απαραίτητων
πολιτικών για το κλίμα και την ενέργεια προς το
2030 με την Πράσινη Βίβλο που εξέδωσε στα τέλη
Μαρτίου του 2013 με την οποία δρομολόγησε μια
διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το
τί θα έπρεπε να περιλαμβάνει.  
 
Μετά την διαδικασία διαβούλευσης, η Ευρωπ.
Επιτροπή στις αρχές του 2014 πρότεινε μια σειρά
μέτρων και στόχων για το 2030.
 
Ειδικότερα, σε διαβούλευση του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο
για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 για την
ΕΕ καθορίστηκαν τέσσερις σημαντικοί στόχοι ενώ
εγκρίθηκαν και περαιτέρω μέτρα για τη μείωση
της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και την αύξηση της ασφάλειας της
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου.

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
κατά 40% τουλάχιστον έως το 2030, σε
σύγκριση με το 1990

κατανάλωση τουλάχιστον κατά 27% της
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το 2030

βελτίωση τουλάχιστον κατά 27% της
ενεργειακής απόδοσης το 2030

στήριξη της ολοκλήρωσης της εσωτερικής
αγοράς ενέργειας με την επίτευξη του
ισχύοντος στόχου της ηλεκτρικής διασύνδεσης
σε ποσοστό 15% έως το 2030

4 βασικοί στρατηγικοί στόχοι για
το περιβάλλον
 

 

 

 

 
Η λήψη μέτρων προσαρμογής προϋποθέτει την
εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής σε διάφορους τομείς της οικονομικής
και κοινωνικής δραστηριότητας σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς επίσης
και τον προσδιορισμό του οικονομικού μεγέθους
των εν λόγω επιπτώσεων.
 
Οι σημαντικότερες διαταραχές που θα
προκληθούν σύμφωνα με τις αναλύσεις και
μελέτες που έχουν διεξαχθεί περιλαμβάνουν
επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, στην αγροτική
παραγωγή, στη διαθεσιμότητα και ποιότητα των
υδατικών πόρων, στη διαθεσιμότητα γης, στην
ποιότητα των φυσικών οικοσυστημάτων, στη
βιοποικιλότητα, στην προσφορά και ζήτηση
ενέργειας, στη συχνότητα εμφάνισης ακραίων
καιρικών φαινομένων, κλπ.
 
Η ένταση των προαναφερθέντων κλιματικών
αλλαγών και των συνεπαγόμενων επιπτώσεων δεν
θα είναι η ίδια σε όλες τις περιοχές του πλανήτη,
ενώ σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές και σε
συγκεκριμένους τομείς είναι δυνατόν να
προκύψουν ακόμη και οφέλη.
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Η αλλαγή του κλίματος έχει ήδη εμφανή
αποτελέσματα, που εκτείνονται από την αύξηση
της θερμοκρασίας έως την άνοδο της στάθμης της
θάλασσας σαν αποτέλεσμα της τήξης των πολικών
παγετών, καθώς και τη συχνότερη εμφάνιση
καταιγίδων και πλημμυρών. Οι μεταβολές αυτές
θα επιφέρουν με τη σειρά τους σοβαρές
επιπτώσεις στην ακεραιότητα των
οικοσυστημάτων, τους υδατικούς πόρους, τη
δημόσια υγεία, την προσφορά τροφής, τη
βιομηχανία, τις γεωργικές καλλιέργειες, τις
μεταφορές και τις υποδομές. Η σοβαρότητα των
αναμενόμενων επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής κυμαίνεται ανάλογα με την περιφέρεια
 

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Κύριε Θεοχάρη, για πρώτη φορά φέτος η
διαφημιστική καμπάνια του ΕΟΤ ξεκινά ήδη
από τον Ιανουάριο. Ποιές είναι οι αγορές στις
οποίες εστιάζει το Υπουργείο Τουρισμού για
τη φετινή χρονιά και τί αποτελέσματα
αναμένετε ειδικά όσον αφορά τον θαλάσσιο
τουρισμό;
 
Ήδη «τρέχει» η χειμερινή καμπάνια για το «City
Break» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ έχουμε
ολοκληρώσει το σχεδιασμό με τον ΕΟΤ, ώστε να
ξεκινήσει τέλος  Ιανουαρίου  η καμπάνια για το
2020. Για πρώτη φορά στα χρονικά τόσο νωρίς. Ο
προγραμματισμός μας τη φετινή χρονιά
προβλέπει  το 70% της καμπάνιας να κάνει χρήση
των ψηφιακών εργαλείων και να στοχεύει στις
αγορές της Ευρώπης, των ΗΠΑ και του Καναδά.
Την ίδια στιγμή, για το 2020 ο ΕΟΤ θα δώσει το
«παρών» σε 47 διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, με
νέα περίπτερα.
 
Η στόχευσή μας είναι να πετύχουμε πολύ
μεγαλύτερη αύξηση στα έσοδα που έρχονται από
τον τουρισμό.

Γνώμονάς μας οι νέες τάσεις του θαλάσσιου τουρισμού

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στα νησιά τα
οποία τα τελευταία χρόνια επλήγησαν από το
μεταναστευτικό πρόβλημα. Πόσο εύκολο είναι
να ανατραπεί η αρνητική αυτή εικόνα και
κατά πόσο αισθάνεστε να έχετε στήριξη σε
αυτό από τα συναρμόδια Υπουργεία;
 
Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε
συγκεκριμένες ενέργειες, ενώ έχει εκπονήσει και
πλάνο, όπως είναι η αλλαγή των διαδικασιών για
την παροχή ασύλου και η πιο εντατική φύλαξη
των συνόρων, προκειμένου να δοθεί ευρύτερη
λύση στο θέμα. 
 
Όμως, η κυβέρνηση δεν εφησυχάζει και για αυτό
κινούμαστε προς δύο κατευθύνσεις. Πρωτίστως
προς τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων στις
περιοχές που υποδέχονται μετανάστες και
δευτερευόντως προς τη βελτίωση της οικονομικής
δραστηριότητας και του τουρισμού. Παρ’ όλα
αυτά και ειδικότερα για τον τουρισμό το 2020
όσον αφορά τα νησιά που «σηκώνουν» το κύριο
βάρος του μεταναστευτικού θα υπάρξει ειδική
διαφημιστική καμπάνια για την προβολή τους.
Πρέπει τα νησιά αυτά να στηριχθούν. Είναι
υποχρέωσή μας.
 
Η τεράστια ακτογραμμή, η πολυνησιακή
διαμόρφωση και το ιδανικό κλίμα αποτελούν τα
βασικά φυσικά πλεονεκτήματα της χώρας μας για
την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και
ειδικότερα του yachting. Όμως, μέχρι σήμερα και
παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, η Ελλάδα
φαίνεται να δυσκολεύεται αρκετά στον τομέα
αυτόν, με ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα
να είναι αυτό της έλλειψης υποδομών στα
λιμάνια. Ποιούς στόχους έχει θέσει το Υπουργείο
ως προς αυτό και σε τί βάθος χρόνου;
 
Σαφής προτεραιότητα της Ελληνικής Κυβέρνησης
και του Υπουργείου Τουρισμού είναι η υλοποίηση
ενός στρατηγικού σχεδίου αναβάθμισης των
υφιστάμενων μαρινών, αλλά και δημιουργίας
νέων, ώστε να επιτευχθεί πύκνωση του δικτύου
των μαρινών, με στόχο την σωστή ανάπτυξη του
θαλάσσιου τουρισμού.
 
Η στοχευμένη πολιτική ανάπτυξης του θαλάσσιου
τουρισμού λαμβάνει υπόψη τις νέες τάσεις στον
το

Στροφή σε ένα

ποιοτικό και

βιώσιμο μοντέλο

ανάπτυξης
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επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου,
δηλαδή τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους και με τη στροφή σε ένα ποιοτικό και
βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης που δεν θα
στηρίζεται στον όγκο, αλλά  στην προστιθέμενη
αξία.
 
Στο πλαίσιο αυτό εστιάζουμε στην ανάδειξη
θεματικών τουριστικών προϊόντων, στη
διασφάλιση ποιοτικών τουριστικών υποδομών με
χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στην
προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Γιατί; Γιατί πρόκειται για τομείς που έχουν
σημαντικές προοπτικές και μπορούν να
συμβάλουν καθοριστικά στην επόμενη ημέρα του
ελληνικού τουριστικού προϊόντος και κατ'
επέκταση στην εθνική οικονομία. Γιατί η άνοδος
των υπεύθυνων πολιτών, καταναλωτών και
ταξιδιωτών παγκοσμίως είναι γεγονός και
αποτελεί πρόκληση και ευκαιρία για όλους μας.
Ήδη το 70% των τουριστών δηλώνει πως θέλει
καταλύματα φιλικά προς το περιβάλλον, που θα
κάνουν χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
που θα έχουν πράσινες πιστοποιήσεις. Με τους
Σκανδιναβούς, για παράδειγμα, να αποφεύγουν τη
χρήση των αεροπλάνων, λόγω των υψηλών
εκπομπών ρύπων.
 
Άλλωστε το 10ετές πλάνο για τον τουρισμό, που
σχεδιάζει το υπουργείο και θα είναι έτοιμο να
παρουσιαστεί μέσα στο 2020, εστιάζει στο πώς θα
υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος των
επιχειρηματιών, των εργαζομένων, των πολιτών
αλλά και των τουριστών προκειμένου να υπάρξει
πολλαπλασιαστικό όφελος σε όλα τα επίπεδα.
 
Ιδιαίτερο βάρος ρίχνουμε στις εναλλακτικές
μορφές τουρισμού, όπως είναι ο καταδυτικός
τουρισμός. Στο πλαίσιο αυτό προωθούμε σχετική
νομοθετική ρύθμιση. Επίσης έχουμε ξεκινήσει μια
μεγάλη προσπάθεια για την αδειοδότηση και την
αναγνώριση των Ιαματικών Πηγών, όπως και την
αξιοποίηση των μαρίνων.
 
Φυσικά, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στον
τουρισμό στις πόλεις, γνωστό ως «City Break»
σύμφωνα με το διεθνή όρο.  Πρόκειται για έναν
τομέα που αναπτύσσεται ραγδαία και οι πόλεις
μας οφείλουν να λάβουν όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της αγοράς. Ο λόγος
είναι

τομέα αυτόν και τις ανάγκες της αγοράς,
ταυτόχρονα όμως έχει σαν στόχο να προβάλλει
περιοχές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να
αναδειχθούν σε νέους προσφιλείς τουριστικούς
προορισμούς.
 
Προς την κατεύθυνση αυτή χαράσσεται από το
Υπουργείο Τουρισμού μια πολιτική, με στόχο την
ορθολογική ανάπτυξη περιοχών οι οποίες
προσελκύουν το ενδιαφέρον του τουρισμού
σκαφών αναψυχής λόγω του φυσικού κάλλους,
των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς που
έχουν να επιδείξουν ή άλλων ιδιαιτεροτήτων.
Παράλληλα, ακολουθείται μια πολιτική
αναβάθμισης υφιστάμενων μαρινών μέσω του
ανασχεδιασμού τους, προκειμένου να
εκσυγχρονισθούν οι εγκαταστάσεις τους, να
αυξηθούν και να βελτιωθούν οι θέσεις
ελλιμενισμού και να αναβαθμισθούν οι
παρεχόμενες υπηρεσίες και κατά συνέπεια το
τουριστικό προϊόν της χώρας.
 
Το στρατηγικό σχέδιο επέκτασης και
αναβάθμισης των μαρινών που υλοποιεί το
Υπουργείο Τουρισμού θα συμβάλει στην
προσέλκυση επενδυτών σε λιμενικές υποδομές
μέσω διαφόρων οδών: κατ’  αρχάς η αναβάθμιση
και ο επανασχεδιασμός των υφιστάμενων
μαρινών γνώμονα τις νέες τάσεις στην αγορά του
θαλάσσιου τουρισμού και οι ανάγκες όπως αυτές
έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια,
καθιστούν ελκυστικές προς αξιοποίηση και
εκμετάλλευση τις υφιστάμενες λιμενικές
υποδομές.
 
Παλαιότερα ο εναλλακτικός τουρισμός
αντιμετωπιζόταν ως λύση ανάγκης από περιοχές
με μικρότερη τουριστική κίνηση. Τα τελευταία
όμως χρόνια παρατηρούμε μία αύξηση σε αυτού
του είδους τον τουρισμό, όπως είναι για
παράδειγμα ο καταδυτικός τουρισμός ή το
θαλάσσιο «kayak». Πώς ανταποκρίνεται το
Υπουργείο σε αυτή την τάση και κατά πόσο
θεωρείτε ότι μπορεί να συμβάλει στην
αποσυμφόρηση που συνεπάγεται ο μαζικός
τουρισμός;
 
Θέλουμε την αναβάθμιση του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος και πάνω σε αυτό
δουλεύουμε. Αυτό θα το πετύχουμε με την
επιμήκυ
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Κλείνοντας αυτή τη συνάντηση, ποιό μήνυμα
θα θέλατε να κρατήσουμε;
 
Ότι ο άνεμος είναι ούριος για τον ελληνικό
τουρισμό και είναι στο χέρι όλων μας να
αξιοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία. Μαγικό ραβδί
σίγουρα δεν υπάρχει,  υπάρχει όμως πολιτική
βούληση να αναβαθμίσουμε το εγχώριο
τουριστικό προϊόν. Αυτό είναι το «κλειδί» για να
προσελκύσουμε τουρίστες με υψηλότερο
διαθέσιμο εισόδημα, οι οποίοι θα μένουν
περισσότερο στη χώρα μας. Γιατί έτσι θα
πετύχουμε αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης,
αύξηση των εσόδων και του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).
 
Η στροφή, λοιπόν, προς ένα βιώσιμο τουριστικό
μοντέλο που θα σέβεται το περιβάλλον, τις
παραδόσεις, την ιστορία, το κοινωνικό σύνολο
και φυσικά τους εργαζόμενους, είναι
μονόδρομος. Αν είναι εύκολο από τη μια ημέρα
στην άλλη να αλλάξουμε ρότα; Όχι, αλλά εδώ δεν
είμαστε για τα εύκολα και για την πρόσκαιρη
ευημερία, αλλά για να κτίσουμε σε ένα τουριστικό
προϊόν που θα έχει μέλλον, διάρκεια και θα
συνδέει όλους τους κρίκους της αλυσίδας. Γιατί
το ελληνικό τουριστικό προϊόν δεν πρέπει να έχει
σύντομη ημερομηνία διάρκειας, δηλαδή να
«πωλείται» μόνο τους θερινούς μήνες.
 
Είναι ένα προϊόν που μπορεί να αξιοποιηθεί καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους, δηλαδή και τους 12
μήνες του χρόνου. Και αυτό αποτελεί δέσμευση
και προσωπικό μου στοίχημα.

είναι προφανής. Μόνο την περίοδο 2007-2017 σε
παγκόσμιο επίπεδο ο τουρισμός πόλεων (City
Break) τετραπλασίασε το μέγεθός του, ενώ μέσα
στο 2017 πραγματοποιήθηκαν 170 εκατομμύρια
ταξίδια. Πέρυσι η συγκεκριμένη αγορά κατέγραψε
ανάπτυξη 8% σε παγκόσμιο επίπεδο και η μέση
δαπάνη ανά διανυκτέρευση άγγιξε τα 170 ευρώ.
Τη μερίδα του λέοντος την κατέχει η Ευρώπη, με
το μερίδιό της στην παγκόσμια πίτα να αγγίζει το
60%. Αρκεί μόνο να αναφέρω ότι οι Βρετανοί
είναι «fans» αυτής της μορφής τουρισμού, με 1
στους 2 να την προτιμούν. «Fans» του «City
Break» τουρισμού είναι και οι «Millennials».
Μάλιστα, το ένα τρίτο των διακοπών που
πραγματοποιούνται ετησίως γίνεται στις πόλεις.
 
Πώς το Υπουργείο σκοπεύει να προστατεύσει την
ουσία της Ελλάδας, δηλαδή το φυσικό της
περιβάλλον;
 
Αν θέλουμε να έχουμε τουρίστες και τουριστικό
προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας,
διαφυλάσσοντας τη φυσική και πολιτιστική μας
κληρονομία, τώρα είναι η ώρα να αναλάβουμε
δράση. Για την Ελληνική Κυβέρνηση και το
υπουργείο Τουρισμού η στροφή της οικονομίας
μας σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης είναι
αδιαπραγμάτευτη. Η βέλτιστη χρήση των
φυσικών πόρων, η διατήρηση της φυσικής
κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας, η
διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των
παραδόσεων και η προώθηση ποιοτικών
τουριστικών υποδομών με χαμηλό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα βρίσκονται ψηλά
στην ατζέντα μας.
 
Πιλότος για αυτή τη μεταστροφή του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος σε ένα βιώσιμο μοντέλο
ανάπτυξης που θα σέβεται το περιβάλλον και την
κληρονομιά μας θα γίνει η Σαντορίνη. Η
μοναδικότητα της οποίας την έχει κάνει σημείο
αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος μας
είναι η διαφύλαξη του μοναδικού τοπίου, της
παράδοσης και της παραγωγής του νησιού μέσα
από συντονισμένες ενέργειες. Ξεκινάμε από τη
Σαντορίνη, γιατί πιστεύουμε ότι η αλλαγή του
τουριστικού μοντέλου από αυτό το σημείο
εκκίνησης θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη όχι
μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την παγκόσμια
αγορά.
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Η συμμετοχή των Ελλήνων στους μεγάλους
διεθνείς ιστιοπλοϊκούς αγώνες δεν είναι κάτι που
βλέπουμε συχνά. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για
ωκεάνιους αγώνες. Ο Μάρκος Σπυρόπουλος, αν
και ο ίδιος δεν ανήκει στον στενό κύκλο της
αγωνιστικής ιστιοπλοΐας, τόλμησε να κάνει αυτό
που λίγοι θα τολμούσαν: να εκπροσωπήσει τη
χώρα μας στον διεθνή αγώνα μοναχικού διάπλου
του Ατλαντικού Mini Transat.
 
Αυτή είναι η 2η ελληνική συμμετοχή της Ελλάδας
στον σημαντικό αυτό αγώνα που αποτελεί θα
λέγαμε τη μήτρα των μεγαλύτερων ονομάτων της
παγκόσμιας ιστιοπλοΐας. Πρώτη ήταν αυτή του
Θεόδωρου Τέτσιου το 1983, όταν ακόμα ο το Mini
Transat ξεκινούσε από το Penzance της Αγγλίας.
 
Εκείνα τα πρώτα χρόνια της διοργάνωσης, που
ξεκίνησε το 1977, πολλά ήταν διαφορετικά. Τα
προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή ήταν σαφώς
λιγότερα και ο ανταγωνισμός μικρότερος. Τα
πρακτικά όμως εμπόδια καθώς και οι διαχρονικές
δυσκολίες που χαρακτηρίζουν κάθε ξεχωριστή
προσπάθεια του ελληνικού αθλητισμού, φαίνεται
να μην άλλαξαν ποτέ.

Η πορεία από την αρχή ως το τέλος είναι
μοναχική. Όπως άλλωστε είναι και ο ίδιος ο
αγώνας. 'Μία μάχη με τον ίδιο σου τον εαυτό'
όπως λένε όσοι το έχουν δοκιμάσει. 
 
Η αμφισβήτηση ότι θα τα καταφέρεις, ο φόβος
που θα νιώσεις λίγο πριν ξεκινήσεις το μεγάλο
ταξίδι,  αλλά και η μοναξιά που θα νιώσεις
φτάνοντας στον τελικό προορισμό, όλα μαζί
συνθέτουν μία εμπειρία που αναπόφευκτα σε
αλλάζει. Αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι, τον
τρόπο που αισθάνεσαι, τον τρόπο που ερμηνεύεις
τον κόσμο.
 
Το κίνητρο για τον καθένα είναι διαφορετικό.
Άλλοι λαμβάνουν μέρος με την ελπίδα ενός καλού
αποτελέσματος που θα τους δώσει το εισιτήριο
για μία επαγγελματική καριέρα. Άλλοι για την
εμπειρία.
 
Αυτό που τους ενώνει; Ο κοινός στόχος που δεν
είναι άλλος από το να αντέξεις ως το τέλος. 
Εδώ όλοι είναι νικητές. 
 
Κι αυτή είναι η ουσία του Mini Transat!
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"Βρισκόμουν στο Cabo
Verde. Ταξίδευα αρκετούς
μήνες στις δυτικές ακτές της
Αφρικής με ένα σκάφος 60
πόδια. Μια μέρα, από το
πουθενά, εμφανίστηκε ένα
μικρό σκάφος με μία κοπέλα
πάνω. 'Έχω πρόβλημα με το
τιμόνι, μπορώ να δέσω πάνω
σου;'  Και μετά από λίγο κι
ένα δεύτερο. Στην αρχή
νόμιζα ότι κάποιος τοπικός
αγώνας γινόταν εκεί κοντά.
Πολύ σύντομα όμως
διαπίστωσα ότι τα νέα αυτά
παιδιά έκαναν ό,τι πιο τρελό
είχα ακούσει ως εκείνη τη
στιγμή: ταξίδευαν μόνοι, στη
μέση ενός ωκεανού, με ένα
σκάφος μόλις 6,5 μέτρων,
χωρίς plotter, χωρίς
επικοινωνία με τον έξω
κόσμο, χωρίς καμμία από τις
σύγχρονες ανέσεις ενός
μεγάλου σκάφους. Αυτό
ήταν. Η εικόνα αυτή δεν
έφυγε ποτέ από το μυαλό
μου και είπα 'αυτό είναι κάτι
που πρέπει να κάνω."
 
Με αυτά τα λόγια περιγράφει
ο ίδιος ο Μάρκος τη στιγμή
που αποφάσισε να λάβει
μέρος σε έναν από τους  πιο
δύσκολους ιστιοπλοϊκούς
αγώνες διεθνώς.
 
4.000 και πλέον ναυτικά
μίλια, μόνος στον ωκεανό,
χωρίς επικοινωνία με τον
έξω κόσμο, πάνω σε ένα
σκάφος μήκους μόλις 6,5
μέτρων. Μόλις 1.030
ιστιοπλόοι έχουν λάβει
μέρος στα 42 χρόνια της
διοργάνωσης.Η
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Κι αν αυτό ακούγεται δύσκολο, εξίσου δύσκολο
είναι και το να φτάσει κανείς στη γραμμή της
εκκίνησης. 1.500 ναυτικά μίλια θα πρέπει να έχει
συμπληρώσει σε προκριματικούς double και
single hand αγώνες, εκ των οποίων τα 500 ν.μ.
solo, καθώς και να έχει πραγματοποιήσει μία
ελεύθερη διαδρομή 1.000 ν.μ.,  επίσης solo, είτε
στη Μεσόγειο είτε στον Ατλαντικό.
 
Οι αγώνες αυτοί πραγματοποιούνται στη Γαλλία
και την Ιταλία από το Classe Mini 6.50 και κάθε
ένας ξεχωριστά μετρά μερικές εκατοντάδες
ναυτικά μίλια. Θα λέγαμε ότι αποτελούν μία
μικρογραφία του τελικού αγώνα αφού και εδώ
απαγορεύονται οι στάσεις, η επικοινωνία, αλλά
και η χρήση σύγχρονων μέσων ναυσιπλοΐας, όπως
για παράδειγμα η χρήση plotter, ενώ πάντα πριν
από την εκκίνηση το κινητό μένει στα γραφεία της
διοργάνωσης.
 
Όσον αφορά την ελεύθερη διαδρομή, το
Qualif ication Course όπως ονομάζεται, τα
πράγματα είναι λίγο διαφορετικά αφού
επιτρέπεται η χρήση κινητού με ό,τι συνεπάγεται
αυτό, όμως η τελική προσπάθεια θα κριθεί από τις
σημειώσεις που έχεις κάνει στον χάρτη και το log
book που παραδίδεις στην επιτροπή μετά το
πέρας του ταξιδιού. Κι εκεί θα πρέπει να
αποδείξεις ότι ολοκλήρωσες με επιτυχία τη
διαδρομή αυτή, όχι επειδή είχες σύγχρονα
εργαλεία στη διάθεσή σου, αλλά επειδή ξέρεις να
χρησιμοποιείς εξάντα, ένα όργανο που στις μέρες
μας λίγοι γνωρίζουν τη λειτουργία του.
 
"Η χρήση του εξάντα είναι κάτι που δυσκολεύει
κυρίως τα νέα παιδιά που συμμετέχουν στον
αγώνα", μας εξηγεί η Annabelle Moreau, μέλος της
οργανωτικής επιτροπής και συνεχίζει λέγονας "Το
δύσκολο είναι να αντέξεις. Να αντέξεις και να
αντιμετωπίσεις τα προβλήματα που τυχόν
παρουσιαστούν. Αρκετοί που δεν έχουν αυτή την
εμπειρία, αναγκάζονται σε μία δύσκολη στιγμή να
κάνουν στάση. Ακόμα κι έτσι όμως, αξίζει να
προσπαθήσεις για τον τερματισμό. Είναι πολύ
σπουδαίο αυτό από μόνο του και αυτό ακριβώς
είναι ο στόχος και η ουσία του αγώνα."
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Γύρω από το λιμάνι είχε στηθεί ένα
ολόκληρο χωριό, μια πραγματική γιορτή
για την ιστιοπλοΐα που περιελάμβανε
events και happenings ανοιχτά σε όλους
όσους βρέθηκαν στην ιστορική πόλη.
 
Από τα ηχεία έπαιζε όλη μέρα μουσική, οι
προβλήτες γέμιζαν από κόσμο που
συνομιλούσε με τους ιστιοπλόους για τον
αγώνα και τα σκάφη. Kι εκείνοι; Εκείνοι
εργάζονταν πυρετωδώς όλη μέρα για να
φροντίσουν μέχρι και την παραμικρή
λεπτομέρεια του ταξιδιού.
 
Τις εργασίες διέκοπταν μόνο τα briefings
και οι έλεγχοι της επιτροπής. Σε έναν
τέτοιον αγώνα δεν μένει τίποτα στην τύχη
του. Stabil ity test,  μετρήσεις του σκάφους
σπιθαμή προς σπιθαμή και καταγραφή του
εξοπλισμού του, ακόμα και έλεγχος των
προμηθειών.
 
Ακόμα και οι ποσότητες νερού που θα
πάρει κανείς μαζί είναι συγκεκριμένες και
θα πρέπει να τις έχει δηλώσει από πριν. Η
επιτροπή του αγώνα περνά από τα σκάφη,
τσεκάρει ότι οι ποσότητες είναι σωστές
και σφραγίζει τα επιπλέον μπιτόνια που
θα χρησιμοποιηθούν στο 2ο και
μεγαλύτερο σκέλος του αγώνα.
 
Εκεί που πραγματικά δεν παίζεις όταν
έχεις μπροστά σου 4.000+ ναυτικά μίλια
να διανύσεις είναι η ασφάλεια. Από το
φαρμακείο που έχει όλα όσα χρειάζεσαι
για να αντιμετωπίσεις το χειρότερο
συμβάν που μπορεί να σου τύχει μέχρι τα
safety briefings με τη συμμετοχή των ίδιων
των διασωστών και των πιλότων που
μπορεί να κληθούν να φέρουν εις πέρας
μία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, οι
ιστιοπλόοι που συμμετέχουν σε μία τέτοια
διοργάνωση ξέρουν πολύ καλά ότι τίποτα
δεν μπορεί να μείνει στην τύχη του καθώς
σε μία δύσκολη στιγμή το κάθε
δευτερόλεπτο που περνά είναι σημαντικό.



34

MINI TRANSAT 2019



35

Αποκορύφωμα των εορταστικών εκδηλώσεων
ήταν - τί άλλο; -  η εκδήλωση παρουσίασης των
skippers που έγινε στις 15 Σεπτεμβρίου.
 
Πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης
συμμετείχαν τόσοι πολλοί ιστιοπλόοι από τόσες
πολλές διαφορετικές χώρες: από τη Γαλλία και
την Ισπανία, στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης
έως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και από εκεί
έως τη Ρωσία και τη μακρινή Ιαπωνία, το Mini
Transat σίγουρα έχει καθιερώσει τον διεθνή του
χαρακτήρα. Ανάμεσά τους φυσικά και ο Έλληνας
ιστιοπλόος Μάρκος Σπυρόπουλος.
 
Δεν είναι μόνο οι πολλές και διαφορετικές
εθνικότητες που χαρακτηρίζουν τη διοργάνωση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η ποικιλομορφία
του αγώνα όσον αφορά στους ίδιους τους
ιστιοπλόους, την εμπειρία τους, αλλά ακόμα και
την ηλικία τους. Έτσι, αυτή τη χρονιά οι skippers
που έλαβαν μέρος στον αγώνα προέρχονταν από
ένα ιδιαίτερα ευρύ ηλικιακό  φάσμα.

Γηραιότερος όλων στον στόλο ο 64χρονος Γάλλος
αναισθησιολόγος Georges Kicks, που ξεκίνησε την
ενασχόλησή του με την ιστιοπλοΐα σε μεγάλη
ηλικία ενώ νεώτερη με ηλικία μόλις 18 ετών η
Violette Dorange.
 
Αντίστοιχα μεγάλες ήταν και οι διαφορές ως προς
το κίνητρο όσων συμμετείχαν. Κάποιοι ήρθαν ως
εδώ με στόχο μία επαγγελματική καριέρα στον
χώρο της ιστιοπλοΐας, άλλοι πάλι απλώς για να
κάνουν κάτι διαφορετικό, όπως είπαν.
 
Κοινό όλων η αγάπη για τη δύναμη του ανέμου και
τη θάλασσα, η δίψα για την περιπέτεια και το
άγνωστο. Το Mini Transat άλλωστε αυτό είναι. Και
δεν είναι τυχαίο που πολλοί επιστρέφουν ξανά
και ξανά.
 
Η ομαδικότητα, η αλληλεγγύη των συμμετεχόντων
και οι κοινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι
τα στοιχεία που κάνουν το Classe Mini μία
πραγματική οικογένεια.

MINI TRANSAT 2019



Never
Give Up!

Συνολικά 90 ιστιοπλόοι από 19 χώρες είχαν
δηλώσει συμμετοχή στην 22η διοργάνωση του
αγώνα, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία του που
μαρτυρά το πάθος και τον δυναμισμό που
χαρακτηρίζει το Mini Transat εδώ και 42 χρόνια.
Ωστόσο κάποιοι τραυματισμοί λίγες ώρες πριν
την εκκίνηση έγιναν η αιτία κάποιοι να χρειαστεί
να αναβάλουν αυτή την προσπάθεια. 
 
Η εκκίνηση του αγώνα, που φέτος θα ξεκινούσε
από το λιμάνι της La Rochelle της Γαλλίας, ήταν
προγραμματισμένη για τις 22 Σεπτέμβρίου.
 
Όμως το πέρασμα του τυφώνα Lorenzo που
έπληξε την ανατολική πλευρά του Ατλαντικού
φαίνεται πως είχε άλλα σχέδια. 
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Το πέρασμά του, η διαδρομή που ακολούθησε,
αλλά και οι εντάσεις που έδωσε χαρακτηρίστηκαν
ως πρωτοφανείς για τα μέχρι σήμερα δεδομένα.
 
Το γεγονός αυτό οδήγησε τη διοργάνωση στην
απόφαση να καθυστερήσει την εκκίνηση για
σχεδόν δύο εβδομάδες. Έτσι, το πολυπόθητο
σφύριγμα για τα 89 σκάφη που τελικά κατάφεραν 
 να εκκινήσουν δόθηκε το Σάββατο 5 Οκτωβρίου.
 
Τα φουσκωτά σκάφη της διοργάνωσης
συνόδευσαν τα μικρά Mini στη γραμμή της
εκκίνησης σε μία διαδικασία που διήρκησε
αρκετές ώρες. Στη μικρή γέφυρα στην άκρη του
παλιού λιμανιού, ο συγκεντρωμένος κόσμος
πανηγύριζε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό την έναρξη
δφ

ενός από τους πλέον δύσκολους  ωκεάνιους
αγώνες.
 
Στις 10:38 τοπική ώρα με ανατολικούς ανέμους
ταχύτητας 15 κόμβων. Οι προβλέψεις του καιρού
για το πρώτο σκέλος του αγώνα μέχρι τα Κανάρια
Νησιά έδειχναν ότι το κατέβασμα των 1.350
ναυτικών μιλίων ως το λιμάνι της Las Palmas θα
γινόταν με δυνατούς ανέμους και υψηλές
ταχύτητες.
 
Κι αυτή τη φορά ο καιρός έπεσε μέσα!
 
Το 22ο Mini Transat ξεκινούσε και μαζί ξεκινούσε
και ένα μεγάλο όνειρο!
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LABEL BLEUE
Φυσικά από το πρόγραμμα δεν θα μπορούσε να
απουσιάζει το περιβάλλον. Στο πλαίσιο του
προγράμματος Label Bleue του Mini Transat
μαθητές των δημοτικών σχολείων της
ευρύτερης περιοχής επισκέφτηκαν το λιμάνι,
επιβιβάστηκαν στα σκάφη και έλαβαν
απαντήσεις από τους ίδιους τους αθλητές στις
ερωτήσεις τους για τη σημασία της
προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος,
αλλά και τη ζωή πάνω σε ένα τόσο μικρό
σκάφος κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου
ταξιδιού.
 
Πρεσβευτές του προγράμματος Label Bleue της
φετινής διοργάνωσης ήταν ο δικός μας
αθλητής Μάρκος Σπυρόπουλος και ο Hendrik
Witzmann που συμμετείχε με το σκάφος UAE
920. Κριτήριο για αυτή την επιλογή; Η  φιλική
προς το θαλάσσιο περιβάλλον στάση τους καθ'
όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας για τον
τελικό αγώνα καθώς και η συμμετοχή τους σε
δράσεις που στόχο έχουν να διαδώσουν το
μήνυμα της ανάγκης για την προστασία των
θαλασσών.
 
"Είναι μία πολύ καλή ευκαιρία για τα παιδιά
που έρχονται εδώ με τους δασκάλους τους, να
γνωρίσουν την ιστιοπλοΐα, να μάθουν για τον
ωκεανό, τον πλούτο που κρύβει μέσα του. Για
εμένα ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία όλο
αυτό και θα μου μείνει πραγματικά αξέχαστη.

Τα παιδιά έδειχναν να διψούν να μάθουν και
ρωτούσαν για τα πάντα. Αυτό που φαίνεται να
τους έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση όταν
μπήκαν μέσα στο σκάφος ήταν ότι δεν έχει
κρεβάτι" ανέφερε ο Μάρκος με ένα χαμόγελο
που μαρτυρούσε την ελπίδα του πως ίσως
μέσα από τη δική του προσπάθεια να
εμπνεύσει και τις νεότερες γενιές και συνέχισε
λέγοντας "Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να
αγαπήσουν τη θάλασσα και να αναπτύξουν μία
κουλτούρα και έναν τρόπο ζωής που να έχει το
περιβάλλον ψηλά. Το είδαμε και στον αγώνα
όπου πολλά σκάφη υπέστησαν ζημιές από
πρόσκρουση σε διάφορα αντικείμενα που
έπλεαν στη θάλασσα. Η συχνότητα αυτών των
φαινομένων νομίζω αντικατοπτρίζει το
μέγεθος του προβλήματος. Εμείς οι ιστιοπλόοι,
όπως και κάθε άνθρωπος που εργάζεται και ζεί
από τη θάλασσα, πρέπει πρώτοι να δείξουμε το
παράδειγμα και να κινητοποιήσουμε τον
κόσμο".
 
Τέλος, τα παιδιά χάρισαν σε όλους τους
ιστιοπλόους μία ζωγραφιά, την οποία
τοποθέτησαν στις μαΐστρες τους
συμβάλλοντας έτσι με τον δικό τους μοναδικό
τρόπο στη διάδοση του μηνύματος για καθαρές
και υγιείς θάλασσες!
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Οι καιρικές συνθήκες και η κατάσταση της
θάλασσας επέτρεψαν μία καθαρή εκκίνηση για
τους 87 συμμετέχοντες στη φετινή διοργάνωση,
ενώ οι χαμηλής έντασης άνεμοι και οι μεγάλες
αλλαγές έριξαν το βάρος στην τακτική. Η εικόνα
αυτή όμως σύντομα θα άλλαζε.
 
Την τρίτη κιόλας ημέρα του αγώνα άρχισαν να
σχηματίζονται και οι πρώτες 'ομάδες' του στόλου
και άρα οι πρώτες δυνατές κόντρες, όπως αυτή
ανάμεσα στους  Frédéric Bach (533),  Sébastien
Liagre (589),  Irina Gracheva (579) και Kevin
Tritschler (550),  όλοι από την κατηγορία των
Production, οι οποίοι απείχαν ο ένας από τον
άλλο μόλις μισό μίλι σε σχέση με την απόστασή
τους από τον τερματισμό.
 
Λίγο πριν το Finisterre όμως παρουσιάστηκαν και
τα πρώτα προβλήματα που έφερε για κάποιους το
πέρασμα ενός συστήματος υψηλής βαρομετρικής
πίεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι, ο
Βρετανός Joe Lacey (Earlybird Racing 963) λόγω
προβλημάτων ενέργειας στο σκάφος αναγκάστηκε
να πάρει την απόφαση να κατευθυνθεί προς την
Gijón της Ισπανίας, κάπου ανάμεσα στο Santander
και τη La Coruña προκειμένου να κάνει τις
απαραίτητες επισκευές,  ενώ ο Félix De Navacelle
(916) χρειάστηκε να ανέβει στο άλμπουρο για να
διορθώσει τα προβλήματα που είχε με την κεραία
του VHF. Ακολούθησε ο Jonathan Chodkiewiez
(958) με πρόβλημα στις μπαταρίες και σκισμένη
τη genoa. Δυστυχώς, ο Jonathan δεν κατάφερε να
αντιμετωπίσει τα προβλήματα εγκαίρως κι έτσι
λίγο αργότερα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την
προσπάθεια.
 
Αφήνοντας πίσω τον κόλπο του Βισκαϊκού και με
τον άνεμο να πνέει από βόρειες κατευθύνσεις, οι
ιστιοπλόοι ξεκίνησαν το κατέβασμα ανοιχτά των
ακτών της Πορτογαλίας με μπαλόνι. Με την
ένταση του ανέμου να ανεβαίνει και το ύψος του
κύματος να φτάνει τα 3 μέτρα, οι κινήσεις ήταν
προσεκτικές προκειμένου να κρατήσουν τις
μεγαλύτερες δυνατές ταχύτητες χωρίς όμως να
κινδυνεύσουν να χάσουν τον έλεγχο του σκάφους.

Την 4η ημέρα 4 skippers αναγκάζονται να κάνουν
στάση, ανάμεσά τους και ο David Kremer με
σοβαρή ζημιά στον καθρέφτη. Αργά τη νύχτα και
με την ένταση του ανέμου πλέον να φτάνει τους
35 κόμβους, ο skipper του 908 Pavel Roubal
εξέπεμψε σήμα κινδύνου λόγω αποκόλλησης του
καθρέπτη και αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση
διάσωσης από τις πορτογαλικές αρχές με αίσιο
τέλος. 
 
Και τα προβλήματα δεν σταμάτησαν εκεί.  Ο Jean-
Baptiste Ternon (880 – Mapei),  ο Yann Blondel
(836) και ο Louis-Xavier Lamiraud (479 – Woza
Spirit)  σύντομα έκαναν αναγκαστική στάση, ενώ
μικρότερα προβλήματα ανέφεραν και ο Luca
Rosetti  (342 – Maccaferri /  Cel)  το tracker του
οποίου σταμάτησε να εκπέμπει σήμα, ο Damien
Garnier (788 – Sonel PFI) που αντιμετώπιζε
πρόβλημα με τον αυτόματο πιλότο, αλλά και η
Marie-Amélie Lénaerts (833) με πρόβλημα στη
σύνδεση των τιμονιών ενώ ο Guil laume Coupé
(906)  ανέφερε ότι είχε χτυπήσει κάποιο
αντικείμενο.
 
Όλο αυτό λίγες μόλις μέρες μετά την εκκίνηση δεν
μπορούσε να μην επηρεάσει την ψυχολογία, όχι
μόνο όσων αντιμετώπιζαν τα προβλήματα, αλλά
και των υπολοίπων που μάθαιναν τα νέα μέσω
ασυρμάτου. Όσο προετοιμασμένος και να είσαι,
τα πράγματα είναι πάντα πολύ διαφορετικά όταν
βρεθείς εκεί έξω μόνος και ειδικά πάνω σε ένα
mini.
 
Την 8η μέρα στον αγώνα παρέμεναν 84
ιστιοπλόοι. Οι Jean-Baptiste Ternon (880),  Pavel
Roubal (908) και Jonathan Chodkiewiez (958) είχαν
αναγκαστεί να πάρουν τη δύσκολη απόφαση να
εγκαταλείψουν την προσπάθεια.
 
Οι leaders François Jambou (865),  Axel Tréhin
(945),  Tanguy Bouroullec (969) και Ambrogio
Beccaria (943) αρκετά πιο μπροστά έδιναν τη δική
τους μάχη με τους ήπιους ανέμους. Πρώτος τη
γραμμή τερματισμού πέρασε ο Axel Tréhin με
χρόνο 8 ημέρες, 17 ώρες και 58 λεπτά.
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Ήθελα να αποφύγω
τις ζημιές, ήθελα να
φτάσω, να μπορώ να
συνεχίσω ως το τέλος

Όσο για τον Μάρκο; Όπως είχε δηλώσει δεν ήθελε
να πιέσει το σκάφος σε αυτό το μπράτσο. "Για
εμένα αυτό το πρώτο σκέλος ήταν στην ουσία
προπόνηση αφού όχι μόνο δεν είχα την ευκαιρία
να κάνω προπονήσεις, αλλά είχα κάνει και
αρκετές αλλαγές στο σκάφος που δεν πρόλαβα να
δοκιμάσω. Προσπάθησα όσο μπορούσα να
αποφύγω συνθήκες που θα το έβαζαν σε κίνδυνο,
δεν ήθελα σε καμμία περίπτωση να έχω ζημιές. Κι
αυτό γιατί δεν ξέρεις πού μπορεί να σε
οδηγήσουν. Αυτό που με ιντριγκάρει στον αγώνα
είναι ότι περνάς έναν ολόκληρο ωκεανό με ένα
τόσο μικρό σκάφος και αυτό ήταν κάτι που δεν
ήθελα να το διακινδυνεύσω.
 
Έκανα λάθη στην τακτική και αυτό ομολογώ ότι
με στενοχώρησε, δεν είμαι ικανοποιημένος με το
αποτέλεσμά μου στο πρώτο σκέλος. Όμως το ότι
δεν αντιμετώπισα σοβαρά προβλήματα πέραν
ενός black out που διήρκησε περίπου δύο ημέρες  
ήταν το σημαντικό. Όλα τα άλλα πήγαν καλά ως
προς αυτό το κομμάτι.
 
Ένα πράγμα που με δυσκόλεψε ήταν ο ύπνος. Κι
αυτό γιατί δεν μπορούσα να βρω πουθενά τη
μηχανή του καφέ! Είναι απίστευτο σε ένα τόσο
μικρό σκάφος πώς χάνονται τα πράγματα! Αυτό
μου στοίχισε γιατί κάποια στιγμή με την κούραση
με πήρε ο ύπνος για αρκετές ώρες και όταν
ξύπνησα διαπίστωσα ότι είχα ταξιδέψει εκτός
πορείας. Είναι τρομερό το συναίσθημα όταν σου
συμβαίνει κάτι τέτοιο."
 
Ο Μάρκος έφτασε στις Κανάριες Νήσους τα
ξημερώματα της 16ης Οκτωβρίου. Με χρόνο 10
ημέρες, 19 ώρες, 10 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα
ήρθε στην 18η θέση της κατάταξης των
Prototypes.
 
"Στόχος μου ήταν πάντα ο τερματισμός. Στο
δεύτερο σκέλος όμως, από τα Κανάρια στη
Μαρτινίκα, είμαι αποφασισμένος να πάω
καλύτερα. Θα πιέσω λίγο περισσότερο το σκάφος
κι ελπίζω να φέρω ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Έχω
λάβει μέρος σε μόλις 5 προκριματικούς αγώνες κι
έτσι υπήρχαν πολλά πράγματα που στην ουσία τα
έμαθα τώρα. Είμαι ικανοποιημένος όμως,
συνεχίζω και όλα καλά" δήλωσε φτάνοντας στον
τερματισμό.
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Η μεγάλη στιγμή, αυτό για το οποίο οι skippers
θυσίασαν τα πάντα για δύο χρόνια, το
κροσσάρισμα του Ατλαντικού, έφτασε το Σάββατο
2 Νοεμβρίου.
 
Μετά και την αποχώρηση του Hendrik Witzmann
(UAE 920) λόγω τραυματισμού, 82 ιστιοπλόοι, 21
στα Prototypes και 61 στα Production, στήθηκαν
στη γραμμή εκκίνησης ξεκινώντας ένα μοναδικό
ταξίδι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Solo και
με τα μικρότερα σκάφη που μπορούν να
κροσσάρουν τον ωκεανό, σίγουρα αυτό δεν είναι
κάτι που μπορεί να κάνει ο καθένας.
 
Οι αληγείς άνεμοι έδειχναν να έχουν πλέον
σταθεροποιηθεί και το σφύριγμα δόθηκε στις
15:33 ώρα Ελλάδας με την ένταση του ανέμου
στους περίπου 10-15 κόμβους.
 
Το ξεκίνημα βρήκε τον Μάρκο στη 2η θέση του
στόλου των Prototypes γεγονός που γέμισε με
αισιοδοξία όλους όσους παρακολουθούσαν τον
αγώνα.
 
Όμως όταν ένα σκέλος είναι 4.000 και πλέον
ναυτικά μίλια, τότε θα πρέπει να είσαι έτοιμος
για όλα. Κι αυτό δεν άρχισε να φανεί. 
 
Λίγη ώρα αμέσως μετά την εκκίνηση δύο γυναίκες,
η Amélie Grassi και η Marie Gendron,
αναγκάστηκαν να επιστρέψουν πίσω στο λιμάνι, η
πρώτη με ζημιά στο bowsprit και η δεύτερη με
προβλήματα στην καρίνα και το spinnaker pole
που την καθυστέρησαν δύο μέρες, γεγονός
ωστόσο που δεν την εμπόδισε στη συνέχεια να
εφαρμόσει μία άψογη τεχνική και σύντομα να
φτάσει στην ουρά του στόλου. Και αυτό φυσικά
για μία ακόμα φορά δεν ήταν παρά μόνο η αρχή.
Ήδη από τις πρώτες ώρες προβλήματα ανέφεραν
και οι Raphaël Lutard (900),  David Kremer (260)
καθώς και ο Ρώσος  Fedor Druzhinin (759),  ενώ
μικροχτυπήματα στο σκάφος ανέφερε ο 43χρονος
Julien Berthélémé, skipper του σκάφους  TEAM
BFR MAREE HAUTE ORANGE - 742.
 
Οι ατυχίες αυτές, αλλά και οι συχνές αλλαγές του
καιρού σύμφωνα με τις προβλέψεις προμήνυαν
μία αγωνιώδη κούρσα με σκληρές κόντρες και
μεγάλες ανατροπές που κράτησε ζωντανό το
ενδιαφέρον ως το τέλος.

THE 
OCEAN
IS CALLING
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Ξέραμε από την αρχή
ότι θα ήταν ένας
γρήγορος αγώνας κι
αυτό επιβεβαιώθηκε
Denis Hugues - Race Director

Η τρίτη ημέρα βρήκε τους Μινίστες να
ταξιδεύουν με βορειονατολικούς ανέμους
έντασης 20-25 κόμβων και τον Μάρκο  στην 15η
θέση της κατάταξης της κατηγορίας του, να
ταξιδεύει με μία μέση ταχύτητα 10 κόμβων
περίπου 1.000 ν.μ. βόρεια του Cabo Verde. 
 
Στην κεφαλή του στόλου μέχρι και τον
τερματισμό, ο Γάλλος François Jambou (865) και ο
Ιταλός Ambrogio Beccaria (943) από τα
Πρωτότυπα και τα Παραγωγής αντίστοιχα. 
 
"Ξέραμε από την αρχή ότι θα ήταν ένας γρήγορος
αγώνας κι αυτό επιβεβαιώθηκε" ανέφερε ο Denis
Hugues, Race Director του Mini Transat και
συνέχισε λέγοντας "Ακόμα και τα συνοδευτικά
σκάφη φαίνεται πως δυσκολεύονται να
ακολουθήσουν!"
 
Με δύο μούδες στη μαΐστρα και medium
spinnaker ή code 5 οι περισσότεροι, συζητούσαν
αρκετά μεταξύ τους για το ποιά διαδρομή θα
ακολουθούσε ο καθένας. Άλλωστε οι πληροφορίες
του καιρού που λάμβαναν από την επιτροπή είναι
οι ελάχιστες.
 
"Αυτό που δεν γνωρίζει πολύς κόσμος είναι ότι
δεν λαμβάνουμε χάρτες καιρού, ούτε μας λένε τί
καιρό θα συναντήσουμε στις επόμενες ώρες,
άλλωστε ο στόλος είναι αρκετά διάσπαρτος. Οι
πληροφορίες που μας δίνουν είναι "εκεί υπάρχει
ένα χαμηλό, εκεί υπάρχει ένα υψηλό" κι εμείς
μόνοι μας μετά πάνω στον χάρτη κοιτάμε να
δούμε πού βρισκόμαστε και πώς μας επηρεάζουν
αυτά τα φαινόμενα και αναλόγως να επιλέξουμε
την τακτική που θα ακολουθήσουμε" όπως μας
εξήγησε ο Μάρκος μετά το πέρας αυτής της
προσπάθειας. 
 
Οι ιστιοπλόοι που επέλεξαν να κινηθούν βόρεια
της ορθοδρομίας φαίνεται πως ωφελήθηκαν με
χαρακτηριστικό παράδειγμα τον νεαρό Ισπανό
Pep Costa (431),  ο οποίος έκανε τη μεγάλη
έκπληξη αφού παρά τις προβλέψεις του καιρού
που έδειχναν ιδιαίτερα χαμηλούς ανέμους για τις
επόμενες δύο ημέρες, ήταν ο πρώτος που επέλεξε
αυτή τη διαδρομή και πολύ σύντομα κατάφερε να
βρεθεί από την 15η στην 9η θέση των
Πρωτοτύπων.
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Η τέταρτη μέρα έφερε προβλήματα για δύο
Ιταλούς, τον Marco Buonanni (769) και τον
Matteo Sericano (888),  ο οποίος, πρωταθλητής
στα 4.70, βρισκόταν εκείνη την ώρα στην 8η θέση
στην κατάταξη των Πρωτοτύπων. Η σοβαρή
βλάβη που υπέστη στο σύστημα της καρίνας
ύστερα από πρόσκρουση σε κάποιο αντικείμενο
που έπλεε στη θάλασσα, τον ανάγκασε να
κατευθυνθεί στο Πράσινο Ακρωτήρι και τελικά να
αποσυρθεί από τον αγώνα.
 
Οι βροχές και οι καταιγίδες δεν άρχισαν να
έρθουν ενώ η 5η μέρα βρήκε αρκετούς
ιστιοπλόους εγκλωβισμένους σε μία ζώνη
άπνοιας και έντονης βροχής στη βόρεια πλευρά
τους στόλου.
 
Έξι κιόλας μέρες από την εκκίνηση του 2ου
σκέλους, οι πρώτοι έχουν ήδη διανύσει τη μισή
διαδρομή ενώ η ένταση του ανέμου που την
επόμενη μέρα έφτασε τους 28-35 κόμβους και ο
υψηλός κυματισμός είχαν ως αποτέλεσμα υλικές
ζημιές σε αρκετά σκάφη, μεταξύ των οποίων το
963 του Βρετανού Joe Lacey, το 833 της Marie-
Amélie Lénaerts, αλλά και το 759 του Ρώσου
Fedor Druzhinin. Εξίσου σημαντικά προβλήματα
αντιμετώπισαν ακόμα ο Julien Berthélémé (742),
ο Albert Lagneaux (882) και ο Antoine Perrin
(850).

"Τα σκάφη ταλαιπωρούνται πολύ κατά τη
διάρκεια του αγώνα και είναι λογικό να βγάζουν
ζημιές, ειδικά βέβαια αν τα ζορίζεις, αν τα πας
στα όρια. Σε έναν αγώνα σίγουρα θες να φέρεις
ένα καλό αποτέλεσμα, όμως ξεκινήσαμε 82 σκάφη
από τα Κανάρια, δεν πάμε όλοι για το podium. Η
πλειοψηφία όσων βρίσκονται σε αυτόν τον αγώνα
δεν είναι τυχαίοι και ειδικά αυτοί που πάνε για
μία θέση έχουν κάνει χρόνια προπονήσεις
αφήνοντας πίσω κάθε τί άλλο. Το να πάθεις μία
ζημιά είναι ό,τι χειρότερο και σίγουρα επηρεάζει
την ψυχολογία σου, ακόμα περισσότερο φυσικά
αν είναι σημαντικό το πρόβλημα που έχεις να
αντιμετωπίσεις" μας εξηγεί ο Μάρκος.
 
Η 8η ημέρα βρήκε τους πρώτους να έχουν
ολοκληρώσει τα 2/3 της διαδρομής ενώ η 9η που
για κάποιους σήμαινε ανέμους έντασης  30-40
κόμβων, επιφύλασσε δυσάρεστες εξελίξεις για την
Irina Gracheva (579) και τον Julien Berthélémé
(742) από την κατηγορία των Production, οι
οποίοι έχασαν το κατάρτι τους περίπου 1.200 ν.μ.
πριν τον τερματισμό. Λίγες ημέρες αργότερα η
Ρωσίδα skipper Gracheva αναγκάστηκε να πάρει
τη δύσκολη απόφαση και να εγκαταλείψει τον
αγώνα αφού όπως όλα έδειχναν οι προμήθειες σε
νερό και τρόφιμα δεν θα της έφταναν ως το τέλος.
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Οι δυνατοί άνεμοι, το κύμα, αλλά και οι
καταιγίδες που συνάντησαν οι ιστιοπλόοι τους
ταλαιπώρησαν αρκετά και μαζί ταλαιπώρησαν και
τα σκάφη. Η κούραση και η δύσκολη ψυχολογία
της μοναξιάς είχαν αρχίσει πλέον να επιβάλουν
τη διπλή προσπάθεια. 
 
Το σκηνικό αναμενόταν πολύ διαφορετικό καθώς
ο στόλος πλησίαζε ολοένα και περισσότερο τη
Μαρτινίκα. Η ένταση του ανέμου στη δυτική
πλευρά του Ατλαντικού τις τελευταίες ημέρες
έπεφτε, δίνοντας την ευκαιρία στα σκάφη που
βρίσκονταν πιο πίσω να μειώσουν τις
αποστάσεις.
 
Πρώτος στις 14 Νοεμβρίου τερμάτισε ο Γάλλος
François Jambou ενώ δεύτερος τη γραμμή
τερματισμού πέρασε ο Axel Tréhin, επίσης από
την κατηγορία των Prototypes και τρίτος ο
Ambrogio Beccaria από τα Production.
 
Λίγες ημέρες αργότερα, στις 20 Νοεμβρίου, στην
11η θέση της κατηγορίας του τερμάτισε και ο
Μάρκος Σπυρόπουλος, με χρόνο 17 ημέρες, 13
ώρες, 47 λεπτά και 50 δεύτερα σφραγίζοντας για
πάντα την ιστορία της ελληνικής ιστιοπλοΐας με
το όνομά του, αφού είναι ο πρώτος Έλληνας
αθλητής που τερματίζει αυτόν τον τόσο δύσκολο
και απαιτητικό αγώνα.
 
Λίγα μίλια μόλις από το τέλος, οι συνθήκες του
καιρού μάλλον τον δυσκόλεψαν. Η ένταση των
αληγών ανέμων είχε πέσει αισθητά και οι
μπουνάτσες έδιναν τη σειρά τους στις έντονες
καταιγίδες και τους δυνατούς ανέμους μέχρι την
επόμενη αλλαγή και ξανά πάλι.
 
"Ήταν ένα σκληρό ψυχολογικό παιχνίδι όλο αυτό"
δήλωσε ο ίδιος αργότερα. Ένα παιχνίδι που όμως
δεν τον εμπόδισε να κρατήσει τη θέση του ως και
την τελευταία στιγμή και να καταφέρει να
τερματίσει με πολύ καλή θέση και χωρίς την
παραμικρή ζημιά πάνω στο σκάφος, ακριβώς
όπως το είχε φανταστεί και ονειρευτεί.
 
Με περισσότερα από 300.000 ναυτικά μίλια στο
ενεργητικό του, έχοντας ταξιδέψει όλο τον κόσμο
με κάθε είδους σκάφος, το Mini Transat ήταν,
είναι και θα παραμείνει μία μοναδική εμπειρία
που θα θυμάται για πάντα.

Ο François Jambou τη στιγμή του τερματισμού
στην Μαρτινίκα της Καραϊβικής
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Υπάρχουν στιγμές που σε πιάνει φόβος,

τρόμος...  Μη χτυπήσεις κάτι,  μη συμβεί

κάτι σε εσένα τον ίδιο. Συνεχίζεις όμως

γιατί υπάρχουν και στιγμές που σου

δίνουν τρομερή ικανοποίηση. Οι

γρήγορες πλεύσεις, η ε ικόνα ενός

ηλιοβασιλέματος στο βάθος του

ωκεανού είναι πράγματα που σου δίνουν

κουράγιο και δύναμη.

 

Όλα όμως φεύγουν τη στιγμή που

φτάνεις να τερματίσεις. Η εξαντλητική

κούραση που νιώθεις ως εκείνη τη

στιγμή, ο πόνος και κάθε αρνητική

σκέψη, όλα εξαφανίζονται ακαριαία. Και

τότε το μυαλό σου και το σώμα σου

πλημμυρίζει   από ένα πρωτόγνωρο κύμα

χαράς και ικανοποίησης. Νιώθεις πιο

δυνατός, η αδρεναλίνη που ακόμα

κυλάει μέσα σου σε κάνει να νιώθεις

άτρωτος. Έχεις περάσει έναν ολόκληρο

ωκεανό με ένα τόσο μικρό σκάφος, δεν

θα μπορούσε να είναι διαφορετικό το

συναίσθημα. Νιώθεις την απόλυτη

ευτυχία της επιτυχίας και οι δυνάμεις σου

επανέρχονται στο 100%. Είναι ένα

συναίσθημα που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

 

Το μόνο που έχω να πω είναι ένα

τεράστιο 'ευχαριστώ' σε όλους όσους με

στήριξαν με κάθε δυνατό τρόπο ο

καθένας να κάνω το όνειρό μου

πραγματικότητα.

 

 

 

Ο αγώνας αυτός για εμένα ήταν ένα

όνειρο ζωής που έγινε πραγματικότητα

μετά από πολλά χρόνια.

 

Ήταν μία δύσκολη και επίπονη

προσπάθεια. Το να καταφέρει κανείς να

ξεπεράσει τ ις δυσκολίες και να βρεθεί

στη γραμμή της εκκίνησης είναι από

μόνο του ένας μικρός άθλος λόγω των

απαιτήσεων της προετοιμασίας σε όλα

τα επίπεδα.

 

Όταν πλέον φτάσεις εκεί ,  ξέρεις ότι

πρόκειται για τη στιγμή που ξεκινά ένας

από τους πιο δύσκολους αγώνες

ιστιοπλοΐας στον κόσμο κι εσύ είσαι εκεί

για να κάνεις τη δική σου προσπάθεια.

 

Τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα. Από

τη μία η χαρά που επιτέλους ξεκινούσα

αυτό για το οποίο πάλευα τα δύο χρόνια

της προετοιμασίας, από την άλλη το

άγχος και η αγωνία που πάντα

αναπόφευκτα θα νιώσεις όταν ξεκινάς

να διανύσεις έναν ολόκληρο ωκεανό,

ειδικά με ένα τόσο μικρό σκάφος. 

 

Οι συνθήκες ήταν πραγματικά extreme.

Δεν έχω ξαναζήσει ποτέ κάτι τόσο

σκληρό, αλλά συνάμα και τόσο

συναρπαστικό. Είναι ένας αγώνας που

σε φτάνει στα όρια της ψυχικής και

σωματικής σου κατάστασης. Υπάρχουν

στιγμές που δεν αντέχεις τον πόνο που

νιώθει το σώμα. Μάρκος Σπυρόπουλος
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Μετά τα πολύ επιτυχημένα Sprinta Sport και db1
που πρωταγωνίστησαν στην κατηγορία IOR
Quarter Tonne το πρώτο, αλλά και όλες τις
μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις της κατηγορίας
του πίσω στα ‘80s το δεύτερο, η Dehler έρχεται
να ταράξει τα νερά για μία ακόμα φορά με το νέο
Dehler 30 one design!
 
Το σχέδιο υπογράφουν οι Judel/ Vroli jk & Co,
γνωστοί για τα γρήγορα κι ευέλικτα σκάφη που
μας έχουν δώσει και το Dehler 30 od δεν θα
μπορούσε να είναι διαφορετικό. Με μήκος που
λίγο παραπάνω από τα 9 μέτρα, bowsprit που
φτάνει το 1,30μ. και καθαρές αγωνιστικές
γραμμές, το νέο παιδί του γερμανικού
ναυπηγείου φιλοδοξεί να κερδίσει τις εντυπώσεις
της νέας γενιάς ιστιοπλόων που ολοένα και
περισσότερο στρέφονται στους double-handed
αγώνες μεγάλων αποστάσεων, χωρίς ωστόσο να
υστερεί στην άνεση ενός cruiser.
 
Φτιαγμένο από GRP με τη μέθοδο sandwich με
PVC core και σε συνδυασμό με την τεχνολογία 
 
Dehler Carbon Cage το Dehler 30 od έχει 20%
περισσότερη ακαμψία, μεγαλύτερο όριο ζωής και
φυσικά περισσότερα όρτσα.
 
Το άλμπουρο, deck stepped, είναι φτιαγμένο από
ανθρακονήματα (carbon) ενώ η μάτσα από
αλουμίνιο όπως άλλωστε και η καρίνα τύπου T-
keel προτού καταλήξει στον 900 κιλών μολυβένιο
βολβό.
 
Το βύθισμά του είναι 2,2 μέτρα και παρότι η
σχέση μετατόπισης/έρματος είναι σχετικά χαμηλή
(33%), το σύστημα water ballast με τις δύο
δεξαμενές χωρητικότητας 200 λίτρων και την
ηλεκτρική αντλία μεταφοράς εγγυάται τη
σταθερότητα της πλεύσης. Σύμμαχος σε αυτό
βέβαια οι μπαταρίες ιόντων λιθίου που φέρει
στον βασικό εξοπλισμό.
 
Τα δύο τιμόνια, τα ρυθμιζόμενα footrests, αλλά
και το anti-sl ip με τις μονωτικές ιδιότητες στο
cockpit κάνουν το Dehler 30 od πολύ άνετο στο
ταξίδεμα ακόμα και στα πιο μεγάλα μπράτσα!
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Όσον αφορά το εσωτερικό του, κυριαρχεί η
φιλοσοφία less is more, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι δεν προσφέρει όλες τις απαραίτητες ανέσεις
που αναζητά κανείς στις διακοπές του. Η
διαρρύθμιση με δύο καμπίνες πρύμα και μία
πλώρα ακολουθεί την κλασσική αντίληψη. Στην
αριστερή πλευρά από τη σκάλα βρίσκεται ο
πίνακας και το μπάνιο, ενώ δεξιά η κουζίνα. Στο
κέντρο το σαλόνι διαθέτει αναδιπλούμενο
τραπέζι για μεγαλύτερη άνεση όταν δεν
χρησιμοποιείται.
 
Στα plus του είναι η εφαρμογή και εδώ του
συστήματος anti-sl ip, αλλά και η μεγάλη
φωτεινότητα που εξασφαλίζεται όχι μόνο από τα
πλαϊνά φινιστρίνα, αλλά και το μεγάλο παράθυρο
που έχει τοποθετηθεί στη φάλκα που επιτρέπει
την ορατότητα 360 μοιρών προσφέροντας έτσι
τον απόλυτο έλεγχο ακόμα και από το εσωτερικό
του.

Ο εργονομικός σχεδιασμός του, η υψηλή
ποιότητα κατασκευής που εγγυάται το όνομα
Dehler, ο εύκολος και άνετος χειρισμός του και
φυσικά τα δυνατά γκάζια ιδιαίτερα στις ανοιχτές
πλεύσεις καθιστούν το Dehler 30 od μία
εξαιρετική επιλογή για αυτούς που χαίρονται το
σκάφος εντός και εκτός αγώνων.
 
Αν, λοιπόν, σκέφτεστε είτε να αλλάξετε το παλιό
σας σκάφος είτε να κάνετε το μεγάλο βήμα για
πρώτη φορά, αυτή είναι μία μοναδική ευκαιρία
να αποκτήσετε ένα γρήγορο και άνετο σκάφος
νέας γενιάς!
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθυνθείτε στην εταιρεία Status Yachts,
επίσημο αντιπρόσωπο της Dheler για την Ελλάδα.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 
Ολικό Μήκος:  10,70μ
Μήκος Γάστρας:  10,30μ
Μήκος Ισάλου:  LWL 9,14μ
Πλάτος:  3,25μ
Βάθος:  2,20μ
Εκτόπισμα:  2,8 τόνοι
Mainsail:  34,5τμ 
Genoa (105%):  28,5 μ²
Gennaker A2: 95 μ²
Gennaker A5:  75 μ²
Code 0:  45 μ²
Δεξαμενή καυσίμου:  25 λίτρα
Δεξαμενή νερού:  40 λίτρα
Μηχανή:  9,9 ίπποι
Dehler Stealth Drive

DEHLER 30 OD
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SHENANDOAH OF SARK

Shenandoah of Sark
Ένα κομμάτι ιστορίας

Είναι άλλο πράγμα να μπορείς να αγοράσεις
πολυτέλεια και άλλο να σου ανήκει ένα κομμάτι
της ιστορίας. Κι αυτός είναι ο λόγος που ο Ιταλός
βιομήχανος, σημερινός κάτοχος του Shenandoah,
αποφάσισε να ξοδέψει μία περιουσία για να
αποκαταστήσει τη χαμένη δόξα ενός από τα πιο
ιστορικά σκάφη που ταξιδεύουν ως σήμερα.
 
Το Shenandoah γεννήθηκε σε μία από τις πιο
ένδοξες περιόδους του 20ου αιώνα. Έχει επιζήσει
δύο Παγκόσμιους Πολέμους κι έχει υποδεχτεί
μερικές από τις πιο ισχυρές οικογένειες του
κόσμου, ενώ στη μακρά ιστορία του δεν έλειψαν
και οι δυσάρεστες στιγμές, όταν η ιδιοκτησία του
πέρασε στα χέρια λαθρεμπόρων.
 
Το σκάφος Shenandoah έχει γνωρίσει και την
εγκατάλειψη. Περισσότερο απ' όλα όμως έχει
αγαπηθεί τόσο για την κομψότητά του, όσο και
για τις εξαιρετικές επιδόσεις του στη θάλασσα.

Κλασσική ομορφιά,

απαράμιλλη γοητεία
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Το 1914 ξεσπά ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και
το Shenandoah περνά στον Βρετανό ναυπηγό Sir
John Esplen. Είναι η εποχή που το σκάφος
ξαναπαίρνει και πάλι το πρώτο του όνομα, ενώ
εξοπλίζεται με δύο σύγχρονες για την εποχή
μηχανές. Με 12μελές πλήρωμα, δύο μαγείρους,
δύο καμαρώτους κι έναν αρχικαμαρώτο, το
ιστορικό ιστιοφόρο θα ξεκινήσει και πάλι τα
ταξίδια του και σύντομα θα γίνει ένα από τα πιο
πολυφωτογραφημένα σκάφη της εποχής.
 
Στα 1920 το Shenandoah γνώρισε δύο ακόμη
ιδιοκτήτες: τον Godfrey Will iams, ο οποίος το
κράτησε στην κατοχή του για ένα σύντομο
χρονικό διάστημα, και τον Ιταλό ευγενή Ludovico
Potenziani,  ο οποίος ονόμασε το σκάφος
Atlandtide. Λάτρης της πολυτέλειας ο Potenziani
είναι αυτός που έδωσε την εντολή κατασκευής
νέας ξύλινης χειροποίητης επένδυσης στο
εσωτερικό του σκάφους. 
 
Ο Potenziani,  που είχε διατελέσει δήμαρχος της
Ρώμης και είχε ανοιχτά ταχθεί εναντίον του
Μουσολίνι 

Το Shenandoah κατασκευάστηκε το 1902 στο
ναυπηγείο Townsend & Downey λίγο έξω από το
Staten Island της Νέας Υόρκης από τον Theodore
Ferris και μέχρι τώρα συνεχίζει να αποτελεί
ορόσημο της ναυπηγικής τέχνης.
 
Πρώτος ιδιοκτήτης υπήρξε ο Αμερικανός
τραπεζίτης Charles Fahnstock. Με το Shenandoah
ο Fahnstock, όταν πλέον συνταξιοδοτήθηκε,
ταξίδεψε στις καταγάλανες, ζεστές θάλασσες της
Καραϊβικής, αλλά και της Μεσογείου προκαλώντας
τον θαυμασμό σε όποιο λιμάνι έδενε. Στο ταξίδι
αυτό που διήρκησε επτά ολόκληρα χρόνια το
σκάφος φιλοξένησε μερικές από τις πιο επιφανείς
οικογένειες της Ευρώπης και της Αμερικής. 
 
Κατόπιν, το Shenandoah πέρασε στα χέρια του
Γερμανού αριστοκράτη Landrat Walter von
Bruining, ο οποίος το μετενόμασε σε Lasca II .  Για
τα επόμενα χρόνια, τα ταξίδια περιορίστηκαν με
κύριο προορισμό το Cowes του Isle of Wight,
όπου ο νέος του ιδιοκτήτης περνούσε μεγάλο
μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών.
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Μουσολίνι την περίοδο ανόδου του φασισμού
στην Ιταλία, βρέθηκε εξόριστος και το 1929 το
σκάφος μαζί με το πλήρωμα πέρασε στα χέρια του
Δανού φιλάνθρωπου και καταξιωμένου γλύπτη
Viggo Jarl.Με δύο νέες ντηζελομηχανές και την
εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος ο Jarl  ετοίμασε
το σκάφος για τη νέα εποχή που ανοιγόταν
μπροστά του. Έχοντας ως βάση το λιμάνι των
Καννών, ο Jarl  θα κάνει μερικά απ' τα πιο
περιπετειώδη ταξίδια στην ιστορία του σκάφους.
Από τη Μεσόγειο και τα ελληνικά νησιά, στην
Ερυθρά Θάλασσα και από εκεί στις Δυτικές Ινδίες,
την Κολομβία, τον Παναμά, τη Χαβάη και πάλι
πίσω στη Λατινική Αμερική. Το πιο παράτολμο
ταξίδι όμως θα το κάνει στον Αμαζόνιο. 'Η
ζούγκλα σχεδόν αγγίζει το κατάστρωμα, ενώ τα
νερά είναι γεμάτα κροκόδειλους και φίδια'
αφηγείται ο ίδιος.
 
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος θα αναγκάσει
τον Jarl να κρύψει το σκάφος στη Βόρεια Ευρώπη
αφού πρώτα έχει αφαιρέσει τις μηχανές και τα
κατάρτια με σκοπό να το καταστήσει άχρηστο
στους Ναζί και να αποτρέψει τον τότε
Υποκαγκελάριο της Γερμανίας Hermann Göring, ο
οποίος αναζητούσε να αποκτήσει δικό του
σκάφος, να το πάρει στην κατοχή του.
 
Με το τέλος του πολέμου, ο Jarl  θα ξεκινήσει και
πάλι τα ταξίδια. Αυτή τη φορά προορισμός είναι
η Αφρική. Στο ταξίδι αυτό που διήρκησε έντεκα
μήνες το Atlandtide θα ταξιδέψει στα νερά των
ποταμών Κονγκό και Νίγηρα.
 
Με την επιστροφή στην Ευρώπη το ιστιοφόρο θα
γνωρίσει και πάλι ένδοξες ημέρες. Οι βασιλείς
της Δανίας, της Ιταλίας και του Βελγίου, ο Δούκας
και η Δούκισσα του Windsor δεν είναι παρά μόνο
μερικοί από τους προσκεκλημένους που θα
βρεθούν στο κατάστρωμά του.
 
Ωστόσο οικονομικές δυσκολίες αναγκάζουν τον
Jarl να πουλήσει το σκάφος κι έκτοτε ξεκινά μία
εποχή καλυμμένη με μυστήριο. Από μια ιδιωτική
εταιρεία στην Ονδούρα, το Atlandtide θα περάσει
στον Αμερικανό μεγιστάνα και λάτρη της
ιστιοπλοΐας Julius Fleischmann. Φήμες από εκείνη
την περίοδο θέλουν το σκάφος να
χρησιμοποιήθηκε για λαθρεμπόριο όπλων και
ναρκωτικών  μεταξύ των χωρών της αμερικανικής 

ηπείρου, κάτι τέτοιο όμως δεν αποδείχτηκε ποτέ.
 
Τα ίχνη του χάνονται για κάποιο διάστημα έως
ότου βρεθεί και πάλι στις Κάννες. Ιδιοκτήτης
εμφανίζεται ο γνωστός τότε τραπεζίτης Travers,
κάποιοι όμως ισχυρίζονται πως στην
πραγματικότητα το σκάφος ανήκε σε ιδιοκτήτη
μεγάλου εκδοτικού οίκου.
 
Το 1962 το ιστορικό ιστιοφόρο θα έρθει στην
κατοχή της γαλλικής κυβέρνησης λόγω
ανεξόφλητου χρέους στην εφορία. Για δέκα
ολόκληρα χρόνια το σκάφος παρέμεινε δεμένο με
τη φθορά του χρόνου να είναι ξεκάθαρα
εμφανής. Από το 1970 και για δύο χρόνια ο Ιταλός
Marcel Bich, ιδιοκτήτης της γνωστής εταιρείας
Bic, έδωσε μάχη με τη γαλλική γραφειοκρατία για
να το σώσει από τη βέβαιη καταστροφή του.
 
Ο Bich κατάφερε να βγεί νικητής από αυτή τη
μάχη και σύντομα ξεκίνησε τις εργασίες
αποκατάστασής του. Πρώτο και κύριο μέλημά του
ήταν να δώσει και πάλι στο σκάφος το αρχικό του
όνομα, Shenandoah, αφού ο ίδιος πίστευε πως
ένα σκάφος πρέπει να κρατά την ονομασία του για
πάντα. Με τη βοήθεια του Κορσικανού καπετάνιου
Captain Joe, όπως τον αποκαλούσαν, και έχοντας
τα αρχικά σχέδια του Ferris στη διάθεσή του, ο
Bich έδωσε και πάλι ζωή στο σκάφος.

Ο Marcel Bich
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SHENANDOAH OF SARK

Για τα επόμενα 14 χρόνια, το Shenandoah θα
αποτελέσει το καταφύγιο του Bich και της
οικογένειάς του. Το 1974, με αφορμή το America's
Cup, το Shenandoah για πρώτη φορά από το 1905
θα ταξιδέψει και πάλι στη γενέτειρά του, ενώ τα
τελευταία χρόνια οπότε και το διαχειριζόταν ο
γιος του Bich, Marcel,  το Shenandoah θα
φιλοξενήσει φωτογραφίσεις για το περιοδικό
Vogue και θα εμφανιστεί στο video clip του Rod
Stewart για το τραγούδι 'What Am I Gonna Do'.Ο
Marcel αποφασίζει να διαθέσει το σκάφος προς
ενοικίαση και τότε το Shenandoah βρίσκεται στα
ζεστά νερά της Ταϋλάνδης.Ήταν εκεί οπότε το είδε
για πρώτη φορά σε ηλικία δέκα ετών ο Phil ip
Bommer. Για τα επόμενα 20 χρόνια η απόκτησή
του έγινε γι'  αυτόν σκοπός ζωής. Ένας σκοπός που
επιτεύχθηκε το 1986.Έκτοτε το σκάφος θα αλλάξει
και πάλι ιδιοκτήτες. Το 1996 ανακαινίζεται εξ
ολοκλήρου και το 2000 θα λάβει μέρος στο
America's Cup και στο Millennium Cup Superyacht
Regatta στη Νέα Ζηλανδία ενώ το 2001
εμφανίστηκε στο America’s Cup Jubilee Regatta
για την 150η επέτειο του αγώνα.  Σήμερα το
Shenandoah διατιθεται και πάλι προς πώληση στη
τιμή των 10 εκατομμυρίων ευρώ.
 
Ήταν εκεί οπότε το είδε για πρώτη φορά σε ηλικία
δέκα ετών ο Phil ip Bommer. Για τα επόμενα 20
χρόνια η απόκτησή του έγινε γι'  αυτόν σκοπός
ζωής. Ένας σκοπός που επιτεύχθηκε το
1986.Έκτοτε το σκάφος θα αλλάξει και πάλι
ιδιοκτήτες. Το 1996 ανακαινίζεται εξ ολοκλήρου
και το 2000 θα λάβει μέρος στο America's Cup και
στο Millennium Cup Superyacht Regatta στη Νέα
Ζηλανδία ενώ το 2001 εμφανίστηκε στο America’s
Cup Jubilee Regatta για την 150η επέτειο του
αγώνα. Σήμερα το Shenandoah διατιθεται και πάλι
προς πώληση στη τιμή των 10 εκατομμυρίων
ευρώ.

Ένας μοναδικός

συνδυασμός

δύναμης &

γοητείας
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ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ

Η άγρια
ομορφιά
των
Κυκλάδων

Κάποια νησιά ξεχωρίζουν, ακόμη κι αν έχουν τους

πιο φανταχτερούς «γείτονες». Όπως για

παράδειγμα η Φολέγανδρος. Μπορεί να

μοιράζεται το ίδιο «άγριο» γεωλογικό τοπίο με την

Σαντορίνη, αλλά κατορθώνει να διατηρεί

αυθεντικό χρώμα, μακριά από την βίαιη

τουριστική ανάπτυξη.

 

Πού αλλού θα βρεις μια χώρα με ένα δίκτυο από

μικρές πλατείες; Πού αλλού θα κολυμπήσεις με

φόντο τα χαρακτηριστικά πράσινα βράχια του

νησιού; Πού αλλού στο Αιγαίο θα βρεις μια

καστροπολιτεία που απολαμβάνει θέα στο

απέραντο γαλάζιο; Πού αλλού στην Ελλάδα θα

συναντήσεις σπιτάκια και ανθρώπους να ζουν

χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα; Ναι, και αυτό γίνεται σε

έναν μικρό οικισμό του νησιού, αλλά καθόλου

δεν απασχολεί τους ανθρώπους του: Η

ακατέργαστη ομορφιά του τόπου σε κάνει να

ξεχνάς οτιδήποτε.

 

Στη μέση τριών πελάγων, του Αιγαίου, του

Μυρτώου και του Κρητικού, η Φολέγανδρος έχει

χτίσει τον δικό της καλοκαιρινό μύθο την

τελευταία δεκαετία, ως «νησί του μέτρου», όπως

αρέσει στους ντόπιους να το αποκαλούν. Ναι, η

τουριστική ανάπτυξη χτύπησε την κυκλαδίτ ικη

πόρτα του, αλλά οι κάτοικοι του νησιού με το πιο

όμορφο όνομα στις Κυκλάδες φρόντισαν να την

διαχειριστούν σωστά. Έτσι, ώστε να συνυπάρχει ο

κοσμοπολιτισμός με την αυθεντικότητα, η

χαλαρότητα με την διασκέδαση, ο ρομαντισμός

με το άγριο τοπίο της που σαγηνεύουν όποιον

ρίξει  άγκυρα εκεί.  Κι  ίσως είναι γι’ αυτό που όλοι,

στον δρόμο της επιστροφής, θα σου ευχηθούν

«καλή αντάμωση» και θα το εννοούν. Γιατί οι

περισσότεροι όντως επιστρέφουν, και χτίζουν μια

ιδιαίτερη σχέση με το νησί και τους ανθρώπους

του.

 

Οι οικισμοί της Φολεγάνδρου

 

Τρία είναι τα βασικά «χωριά» του νησιού: Ο

Καραβοστάσης, το λιμάνι δηλαδή της

Φολεγάνδρου, η Χώρα και η Άνω Μεριά.
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Καραβοστάσης 

 

Το ήσυχο λιμανάκι θα σας καλωσορίσει κατά την

άφιξή σας, με φόντο τους κοκκινωπούς του

βράχους, ενός «ανεμοδαρμένου» τοπίου που

ωστόσο κρύβει τ ις καλύτερες αμμουδιές στην

βάση του. Εδώ θα βρείτε και λίγα ταβερνάκια,

καφέ και ενοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά η βάση

της διαμονής και των εξορμήσεών σας θα πρέπει

να είναι άλλη, δηλαδή…

 

Η Χώρα 

 

Βρίσκεται περίπου τρία χιλιόμετρα δυτικά του

λιμανιού και αποτελεί μία από τις πιο

αντιπροσωπευτικές και πιο όμορφες κυκλαδίτ ικες

Χώρες. Η ιδιαιτερότητά της είναι οι συνεχόμενες

πλατείες που θα συναντήσετε φωλιασμένες

ανάμεσα στα ολόλευκα σπιτάκια και τα

ασβεστωμένα καλντερίμια. Σε αυτές τις πλατείες

είναι που συγκεντρώνεται όλο το νησί τα βράδια

για ποτό και τσιμπολόγημα. Ψηλά, στην άκρη του

γκρεμού, δεσπόζει το Κάστρο, μια μίνι

καστροπολιτεία μέσα στην Χώρα που

απολαμβάνει συγκλονιστική θέα προς το

υπόλοιπο νησί.

 

Η Άνω Μεριά 

 

Βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του νησιού και

αποτελεί την πιο αυθεντική πλευρά του. Ενώ στην

Χώρα θα βρείτε τ ις πιο γραφικές και

κοσμοπολίτικες γωνιές, εδώ θα συναντήσετε την

αγροτική καθημερινότητα των ντόπιων, όπως

απαράλλαχτα την απολαμβάνουν εδώ και πολλές

δεκαετίες. Θα περιπλανηθείτε ανάμεσα στις

θεμωνιές, τα αγροτικά δηλαδή οικήματα που

αποτελούν ολοκληρωμένες αυτόνομες αγροικίες,

από τις οποίες οι ντόπιοι εξασφαλίζουν το

φαγητό και το εισόδημά τους: Εκμεταλλεύονται

και την παραμικρή (σπάνια στο άγονο νησί)

καλλιεργήσιμη σπιθαμή γης, ενώ προστατεύονται

από τους άγριους βοριάδες που μοιάζουν να

έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στην Φολέγανδρο, με τα

χαρακτηριστικά τους δεντρόσπιτα.

Κάποια νησιά ξεχωρίζουν, ακόμη κι αν έχουν τους

πιο φανταχτερούς «γείτονες». Όπως για

παράδειγμα η Φολέγανδρος. Μπορεί να

μοιράζεται το ίδιο «άγριο» γεωλογικό τοπίο με την

Σαντορίνη, αλλά κατορθώνει να διατηρεί

αυθεντικό χρώμα, μακριά από την βίαιη

τουριστική ανάπτυξη.

 

Πού αλλού θα βρεις μια χώρα με ένα δίκτυο από

μικρές πλατείες; Πού αλλού θα κολυμπήσεις με

φόντο τα χαρακτηριστικά πράσινα βράχια του

νησιού; Πού αλλού στο Αιγαίο θα βρεις μια

καστροπολιτεία που απολαμβάνει θέα στο

απέραντο γαλάζιο; Πού αλλού στην Ελλάδα θα

συναντήσεις σπιτάκια και ανθρώπους να ζουν

χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα; Ναι, και αυτό γίνεται σε

έναν μικρό οικισμό του νησιού, αλλά καθόλου

δεν απασχολεί τους ανθρώπους του: Η

ακατέργαστη ομορφιά του τόπου σε κάνει να

ξεχνάς οτιδήποτε.

 

Στη μέση τριών πελάγων, του Αιγαίου, του

Μυρτώου και του Κρητικού, η Φολέγανδρος έχει

χτίσει τον δικό της καλοκαιρινό μύθο την

τελευταία δεκαετία, ως «νησί του μέτρου», όπως

αρέσει στους ντόπιους να το αποκαλούν. Ναι, η

τουριστική ανάπτυξη χτύπησε την κυκλαδίτ ικη

πόρτα του, αλλά οι κάτοικοι του νησιού με το πιο

όμορφο όνομα στις Κυκλάδες φρόντισαν να την

διαχειριστούν σωστά. Έτσι, ώστε να συνυπάρχει ο

κοσμοπολιτισμός με την αυθεντικότητα, η

χαλαρότητα με την διασκέδαση, ο ρομαντισμός

με το άγριο τοπίο της που σαγηνεύουν όποιον

ρίξει  άγκυρα εκεί.  Κι  ίσως είναι γι’ αυτό που όλοι,

στον δρόμο της επιστροφής, θα σου ευχηθούν

«καλή αντάμωση» και θα το εννοούν. Γιατί οι

περισσότεροι όντως επιστρέφουν, και χτίζουν μια

ιδιαίτερη σχέση με το νησί και τους ανθρώπους

του.

 

Οι οικισμοί της Φολεγάνδρου

 

Τρία είναι τα βασικά «χωριά» του νησιού: Ο

Καραβοστάσης, το λιμάνι δηλαδή της

Φολεγάνδρου, η Χώρα και η Άνω Μεριά.
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Την εκκλησία της Παναγίας 

 

Ο κάτασπρος ναός βρίσκεται

σκαρφαλωμένος στον βράχο πάνω από την

Χώρα, και χτίστηκε στην θέση

αρχαιοελληνικού ναού, του οποίου οι

επιγραφές είναι ακόμη εμφανείς στην αυλή

και στο εσωτερικό της εκκλησίας. Σε αυτή θα

φτάσετε παίρνοντας το ανηφορικό

λιθόστρωτο μονοπάτι από την πλατεία της

Πούντας στην καρδιά της Χώρας – η

διαδρομή διαρκεί περίπου ένα τέταρτο.

 

Το Λαογραφικό Μουσείο 

 

Βρίσκεται στην Άνω Μεριά και δεν είναι ένα

συμβατικό μουσείο, αλλά μια παραδοσιακή

αγροτική οικιστική μονάδα του 19ου αιώνα,

μια νησιώτικη «θεμωνιά» που θα σας

συστήσει το τυπικό αγροτικό νοικοκυριό της

Φολεγάνδρου (ώρες λειτουργίας: 5-8μ.μ, τηλ:

22860413760)

 

Τον Φάρο της Ασπροπούντας

 

 Χτισμένος πριν από έναν περίπου αιώνα, ο

Φάρος υψώνεται 58 μέτρα πάνω από την

νοτιοδυτική ακτή του νησιού. Σήμερα, πολλές

δεκαετίες από την εποχή που άναβε με φυτίλι ,

λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια. Ο φάρος

προσεγγίζεται από το μονοπάτι που ξεκινά

από την Άνω Μεριά ή από την παραλία

Λιβαδάκι με 15 λεπτά περπάτημα.

Το Κάστρο

 

Ανεβείτε στην κορυφή της Χώρας και

περιπλανηθείτε ανάμεσα στα κατοικημένα

κάτασπρα σπιτάκια που πνίγονται από τις

μπουκαμβίλιες. Είναι το πιο παλιό κομμάτι της

Χώρας και χτίστηκε τον Μεσαίωνα για να

προστατεύει το νησί από τις επιδρομές. Θα

φτάσετε με προσοχή στην βόρεια πλευρά της,

η οποία «χάσκει» στο χείλος του γκρεμού,

πέρα από τον οποίο απλώνεται η υπέροχη

θέα που θα σας πείσει να ανέβετε ξανά εδώ

την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

 

Την Χρυσοσπηλιά 

 

Σπάνιας αρχαιολογικής και πολιτ ιστικής

αξίας, η επιβλητική αυτή σπηλιά στις ακτές

κάτω από την Χώρα, βρίσκεται 30 μέτρα

πάνω από τη θάλασσα και διαθέτει  δύο

κύριους θαλάμους, οι οποίοι κρύβουν

αρχαίους θρύλους και πολλή Ιστορία. Πέρα

από τους σταλακτίτες, στο εσωτερικό του

δυσπρόσιτου σπηλαίου έχουν βρεθεί

χαραγμένα τα ονόματα αρχαίων εφήβων,

που έφταναν εδώ από όλη την Ελλάδα για να

λάβουν μέρος πιθανότατα σε τελετές

ενηλικίωσης, μέρος των οποίων ήταν η

δοκιμασία της πρόσβασης στην σπηλιά.

Αργότερα, ε ικάζεται πως χρησιμοποιήθηκε

από τους ντόπιους ως καταφύγιο

προστασίας από τους πειρατές. Η επίσκεψη

στην σπηλιά χρειάζεται άδεια από την

αρχαιολογική υπηρεσία και εξαρτάται από

τους καιρικούς παράγοντες – ο

ασφαλέστερος τρόπος να την δείτε ε ίναι με

το καραβάκι που ξεκινά από τον

Καραβοστάση.
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AGORA

You
name it,
We'll get
it
Μια νεα εταιρεία εμφανίστηκε στον κλάδο της

ναυσιπλοΐας  παρέχοντας υψηλής ποιότητας

υπηρεσίες σε σκάφη αναψυχής.   

 

Η Crusining Supplies Co έχει  ως κυρία

δραστηριότητα   την διακίνηση κατά κύριο λόγο

ειδών που εμπεριέχουν αλκοόλ, καπνό ,

συσκευασμένων τροφίμων (Delicatessen) και

εξαιρετικής ποιότητας πάγου  σε σκάφη

αναψυχής σε όλη την Ελλάδα. Η Crusining

Supplies Co εναρμονισμένη πλήρως με τ ις

σύγχρονες απαιτήσεις των luxury yacht service

δίνει την δυνατότητα στον πελάτη της μέσα από

την ηλεκτρονική πλατφόρμα  παραγγελίας να

επιλέξει  ανάμεσα από  4 χιλιάδες αποστάγματα

και οίνους από τα καλυτέρα αποστακτήρια  και

οινοποιία του κόσμου. 

Ο ιδιοκτήτης της Cruis ing Supplies Στέφανος

Καραγιωργης μας εξηγεί την επιτακτική ανάγκη

στην αναβάθμιση του κλάδου ως προς την

εικόνα που δείχνει στο όλο ένα και αυξανόμενο

κοινό της.

 

Η Crusining Supplies Co δημιουργήθηκε στις

αρχές του 2019 με σκοπό να δώσει αυτό το κάτι

παραπάνω που κατά την ταπεινή μου άποψη

έλειπε από τις υπηρεσίες τροφοδοσίας σκαφών

έχοντας ως target audience  αποκλειστικά τα

σκάφη αναψυχής , παρέχοντας την δυνατότητα

στους πελάτες από όποιο μέρος της γης και αν

βρίσκονται   να διαβάσουν πληροφορίες και να

επιλέξουν  εύκολα μέσα από την πλατφόρμα τα

προϊόντα που θέλουν να τους συντροφεύουν

στις διακοπές τους. Δεν θεωρώ ότι ανακαλύψαμε

τον τροχό( Γέλια….) αλλά η όλη διαδικασία

δείχνει σε όλα τα σταδία επικοινωνίας  ένα

επαγγελματικό τρόπο προσέγγισης του πελάτη

στα θέλω του. Μη ξεχνάμε ότι όλοι μας

παρέχουμε υπηρεσίες και οφείλουμε αυτές να

είναι τελεία οργανωμένες. Για αυτόν ακριβως το

logo μας είναι  «You Name It ,  We’l l  Get It  »

Προέρχομαι από τον κλάδο των αποσταγμάτων

τα τελευταία 14 χρόνια και πιστέψτε με ότι το

γνωστικό επίπεδο που έχουμε πλεον στην Ελλάδα

είναι εξαιρετικό με επαναλαμβανόμενες διακρίσεις

στο εξωτερικό πάνω στις σκηνές του bartending,

των sommelier  και των ελληνικών οινοποιείων 

 Έτσι σκοπός μας είναι αυτή την τεχνογνωσία να

την εφορμόσουμε On Board .    
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