
Με σύμμαχο τον καιρό και τον αέρα ολοκληρώθηκε η Α’ Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος της 
κλάσης σκαφών J24, που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου από την Παρασκευή 4 
Απριλίου μέχρι και την Κυριακή 6 Απριλίου 2014 στον Φαληρικό Όρμο. Έντεκα ομάδες από την Αθήνα, 
την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη και περίπου 70 ιστιοπλόοι έδωσαν μεγάλες μάχες κατά τη διάρκεια των 
τριών αγωνιστικών ημερών, προσφέροντας μεγάλο ανταγωνισμό και υψηλό θέαμα, κάνοντας το πρώτο 
βήμα που οδηγεί στην κατάκτηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν σύμμαχος των ομάδων καθόλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, καθώς οι 
άνεμοι Νοτίων-Νοτιοδυτικών κατευθύνσεων ήταν παρόντες στο στίβο των αγώνων όλες τις ημέρες, 
βοηθώντας, όχι μόνο στη διεξαγωγή και των δέκα προγραμματισμένων ιστιοδρομιών, αλλά και στον 
υψηλό ανταγωνισμό ανάμεσα στις ομάδες. Μάλιστα το Σάββατο, δεύτερη ημέρα των αγώνων, η 
ένταση του ανέμου έφτασε ακόμα και τα 25 μίλια, φέρνοντας πληρώματα και σκάφη στα όρια των 
δυνατοτήτων τους. Δεν έλειψαν οι μικροζημιές σε σκάφη και εξοπλισμό, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν 
τρυματισμοί. Τα πιο προπονημένα πληρώματα ήταν αυτά που ευνοήθηκαν στις δύσκολες αυτές 
συνθήκες, αλλά και τα υπόλοιπα σκάφη έδωσαν τη δική τους μάχη.

Ο μεγάλος νικητής της Α’ Φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, με μόλις 10 βαθμούς ποινής, ήταν η 
ομάδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ με κυβερνήτη τον Αλέξανδρο Ταγαρόπουλο και πλήρωμα τους 
Νίκο Μαύρο, Περικλή Αϊδινίδη, Γιάννη Φάκα και Δημήτρη Κόκκορη, η οποία επιβεβαίωσε τον τίτλο του 
φαβορί, κερδίζοντας μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση τις οκτώ από τις δέκα ιστιοδρομίες που 
πραγματοποιήθηκαν. Μεγάλη μάχη δόθηκε για τη δεύτερη θέση, την οποία τελικά κατέκτησε η ομάδα 
ΕΥΝΙΚΗ του Δημήτρη Αλτσιάδη και πλήρωμα τους Βαγγέλη Μιτάκη, Βασίλη Πορτοσάλτε, Μάνο Σμυρλή 
και Σωτήρη Κάρταλη, ολοκληρώνοντας το πρωτάθλημα μόλις 3 βαθμούς μπροστά από την ομάδα 
JMANIA του Νίκου Σπίγγου και πλήρωμα τους Κατερίνα Καϊτατζίδου, Δημήτρη Κολιό, Μενέλαο Ρεϊζίδη, 
Κώστα Τριδήμα και Αλέξανδρο Μιχαηλίδη. Οι δύο ομάδες έδωσαν συναρπαστικές μάχες σκάφος με 
σκάφος μέχρι τον τερματισμό σε όλες τις ιστιοδρομίες, με τα σκάφη να τερματίζουν στις περισσότερες 
ιστιοδρομίες με ελάχιστα δευτερόλεπτα διαφορά το ένα από το άλλο.

Αξιοσημείωτη ήταν, τέλος, η παρουσία της ομάδας SIMERA με κυβερνήτη τον Γιώργο Λυρώνη και 
πλήρωμα τους Γιώργο Μακρυδάκη, Νικήτα Μαυράκη, Κατερίνα Μαραγκάκη και Ειρήνη Συγγελάκη, η 
οποία κατέκτησε την τέταρτη θέση στη γενική κατάταξη. Το ένα από τα δύο σκαφη της σχολής του 
Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ηρακλείου που συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έδωσε τη δική του μάχη 
σε κάθε ιστιοδρομία, όχι μόνο με τους άμεσους αντιπάλους του, αλλά πολλές φορές και με τους 
πρωτοπόρους της βαθμολογίας.

Οι ομάδες θα διασταυρώσουν ξανά τα ξίφη τους τον Οκτώβρη κατά τη διάρκεια της Β’ Φάσης του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στα Χανιά της Κρήτης και από όπου θα προκύψει ο 
τελικός νικήτης και η πρωταθλήτρια ομάδα για το 2014.

Χορηγοί του Πανελληνίου Πρωταθλήματος για μία ακόμα χρονιά είναι η κοινοπραξία ANEK-SUPERFAST 
και η ΑΝΕΚ Lines, οι οποίες προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις στις μεταφορές των σκαφών και των 
πληρωμάτων.


