
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ J 24 “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗΣ” 
 
Ένα καυτό ιστιοπλοϊκό τριήµερο  για όσους συµµετείχαν στον αγώνα µε την 
επωνυµία “ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗΣ” που διοργάνωσε η κλάση J24 σε 
συνεργασία µε τον Ναυτικό Όµιλο Σητείας από τις 18-20/06/2016. 
 
Το Σάββατο 18/06, πρώτη ηµέρα του αγώνα,  ξεκίνησε µε έναν άνεµο να πνέει 
από τις 280° έως και τις 330° και µε ένταση από 5 έως και 9 κόµβους, συνθήκες 
που βοήθησαν να πραγµατοποιηθούν οι πρώτες 3 από στις 9 συνολικά 
προγραµµατισµένες ιστιοδροµίες του αγώνα, και να ολοκληρωθεί το πρόγραµµα 
της ηµέρας. Η θερµοκρασία για την εποχή και µε τον  άνεµο που επικρατούσε 
στον στίβο ήταν ανεκτή. 
 
Την Κυριακή επιτροπές και πληρώµατα ήταν έτοιµα στην ώρα τους στον στίβο, 
αλλά ο άνεµος δεν µας έκανε την τιµή , οπότε η άπνοια και η πολύ υψηλή 
θερµοκρασία ταλαιπώρησε αρκετά τα πληρώµατα, τα οποία όµως  µε βουτιές 
στη θάλασσα αντιµετώπιζαν την πολύ ζέστη. Μετά από 2 περίπου ώρες 
αναµονής, ένα αεράκι ήρθε για να βοηθήσει όλους να γίνουν 2 ιστιοδροµίες, οι 
οποίες ήταν και σχετικά δύσκολες καθώς ο άνεµος ήταν πολύ χαµηλής έντασης  
από 2,8 έως 5 κόµβους και µε διεύθυνση από τις 10° – 20° . Όµως και µε αυτές 
τις συνθήκες, τα πληρώµατα επέδειξαν τις ικανότητες τους και φτάσαµε στην 5η 
ιστιοδροµία.  
 
Παρόλο που για την Δευτέρα τα προγνωστικά έδιναν παντελή άπνοια, τελικά 
µάλλον ο αέρας ήρθε πιο νωρίς και πάλι από τις 20° µε την ίδια περίπου ένταση  
3-5 κόµβους, οπότε ήταν πιο σύντοµη η αναµονή των πληρωµάτων. Έτσι 
πραγµατοποιήθηκαν άλλες δύο ιστιοδροµίες την τρίτη ηµέρα και ο αγώνας 
ολοκληρώθηκε µε 7 ιστιοδροµίες.  
 
Τα τελικά αποτελέσµατα του αγώνα έχουν ως εξής : 
 
1η Θέση για το σκάφος ΕΥΝΙΚΗ µε κυβερνήτη τον Αλτσιάδη Δηµήτρη από τον 
ΙΟΑΝ 
2η Θέση  για το σκάφος ΚΙΚΑ µε κυβερνήτη τον Αγγελάκη Μάνο από τον ΝΟΓΚ 
3η Θέση για το σκάφος J MANIA µε κυβερνήτη τον Σπίγγο Νίκο από τον ΝΟΠΦ 
4η Θέση για το σκάφος SIMERA µε κυβερνήτη τον Λυρώνη Γιώργο από τον ΙΟΗ 
5η Θέση για το σκάφος ΜΙΝΟΑΝ SPIRIT µε κυβερνήτη τον Παλλήκαρη Αρη από 



τον ΝΟΓΚ 
6η Θέση για το σκάφος PHYSALIA PHYSALIS µε κυβερνήτη τον Καπνίση Νίκο 
από το ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 
7η ΘΈΣΗ για το σκάφος ΜΟΜΕΝΤUM µε κυβερνήτη την Σταυρούλα Τσούκαλη 
από το Παν. Κρήτης 
8η Θέση για το σκάφος DJ µε κυβερνήτη τον Διονύση Καλοχριστιανάκη από τον 
ΙΟΗ. 
9η Θέση για το σκάφος ΩΚΥΡΟΗ µε κυβερνήτη τον Μάνο Γιουλούντα από τον 
ΙΟΡ. 
 
Όλοι έµειναν απόλυτα ικανοποιηµένοι από την εξέλιξη του τριηµέρου καθώς 
έκαναν έναν ωραίο και τεχνικά άρτια αγώνα , αλλά συνδύασαν και ένα τριήµερο 
διακοπών στην φιλόξενη Σητεία µε τις εξαιρετικές παραλίες, τις οποίες το 
πρόγραµµα του αγώνα επέτρεψε σε όλους να επισκεφθούν και να απολαύσουν. 
Επίσης  όλοι διασκέδασαν στα παραδοσιακά κρητικά γλέντια που λόγω 
εορταστικού τριήµερου είχαν οργανωθεί στα γύρω χωριά και φυσικά γεύτηκαν τις 
Σητειακές παραδοσιακές γεύσεις µε άφθονη ρακί και τοπικό εξαιρετικό κρασί. 
Ευχαριστούµε όλους όσους βοήθησαν στην πραγµατοποίηση του αγώνα και 
ιδιαιτέρως την ΑΝΕΚ LINES - BLUE STA FERRIES  για την βοήθεια στην 
µεταφορά των σκαφών προς και από την Σητεία. 
Ραντεβού στον επόµενο αγώνα που έχει προγραµµατιστεί το πρώτο 
Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη στο Ναυταθλητικό Όµιλο Γαζίου Κρήτης. 
 
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!!!!!!!!!!!! 
 
 


