
Πανελλήνιος Διασυλλογικός Αγώνας Σκαφών Κλάσης J24 “Νέαρχος” 

 
Στον Άγιο Νικόλαο ξεκίνησε η φθινοπωρινή αγωνιστική περίοδος για την κλάση 

σκαφών J24 στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2015. Ο προγραμματισμένος 

πανελλήνιος διασυλλογικός αγώνας με την επωνυμία “ΝΕΑΡΧΟΣ” είχε 

συμμετοχή 7 σκαφών από το Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο Κρήτης.  

 Το Σάββατο, ο καιρός μέσα στον ιστιοπλοϊκό στίβο γύριζε από όλες τις 

διευθύνσεις και ήταν σχετικά χαμηλής έντασης από 6,5 έως και 10 κόμβους. 

Παρόλα αυτά, την πρώτη μέρα πραγματοποιήθηκαν και οι 3 προγραμματισμένες 

ιστιοδρομίες, δίνοντας καθαρά το προβάδισμα στο πλήρωμα “ΕΥΝΙΚΗ” από τον 

Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Αγίου Νικολάου (ΙΟΑΝ), με 3 πρωτιές και αντίστοιχα 3 

βαθμούς ποινής. Στη 2η θέση βρέθηκε το πλήρωμα ΑΝΙΜΑ, επίσης από τον 

ΙΟΑΝ, ενώ στην 3η ισοβαθμούσαν τα πληρώματα ΚΙΚΑ και PHYSALIA 

PHYSALIS από το Ναυταθλητικό Όμιλο Γαζίου Κρήτης (ΝΟΓΚ) και την 

Ιστιοπλοϊκή Ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, αντίστοιχα. Με το πέρας των 

ιστιοδρομιών της πρώτης μέρας, μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τα πληρώματα 

καθώς ο ΙΟΑΝ είχε συντονίσει έξοδο το βράδυ του Σαββάτου όπου το κάθε 

πλήρωμα απόλαυσε ένα μπουκάλι της αρεσκείας του με την ευγενική χορηγία 

του μπαρ “ΑΡΟΔΟΝ”.  

 Η δεύτερη μέρα του αγώνα βρήκε τα πληρώματα να περιμένουν με αγωνία 

να συνεχίσουν τις ιστιοδρομίες τους καθώς επιθυμούσαν να κατακτήσουν τους 

στόχους τους καθώς και ήδη είχαν αναγνωρίσει τους αντιπάλους τους. Αν και η 

άπνοια τους ταλαιπώρησε στην αρχή, η αναβολή έπεσε στις 13:00 αφού άνεμος 

χαμηλής μεν έντασης γύρω στους 6 κόμβους έπνευσε από τις 60-70 μοίρες. Έτσι 

η επιτροπή κατάφερε και ολοκλήρωσε την 4η ιστιοδρομία αλλά και την 5η με 

επιβράχυνση καθώς η ένταση του ανέμου μειώθηκε αισθητά. Οι ανατροπές όμως 

που έκαναν και τον αγώνα πραγματικά ενδιαφέρον βρήκαν το “ΕΥΝΙΚΗ” με 

κυβερνήτη τον Άνθιμο Νικολαίδη και πλήρωμα τους Θανάση Σιούζο, Δήμητρη 

Αλτσιάδη, Κωνσταντίνο Τσιγκαρά, και Μανώλη Γερόντη στην 1η θέση, το ΚΙΚΑ 

με κυβερνήτη το Μάνο Αγγελάκη και πλήρωμα τους Χριστίνα Γαράκη, Γιώργο 

Κασσαπάκη, Πόπη Κατσουλη και Έλενη Λιβανού στη 2η θέση, και το ΑΝΙΜΑ με 



κυβερνήτη τον Άγγελο Ψωμόπουλο και πλήρωμα τους Γιάννη Βούλγαρη, Γιώργο 

Γωνιανάκη, Θοδωρή Αλεξά, και Ειρήνη Συγγελάκη στην 3η θέση.  Στις θέσεις 4 

έως 7 ακολούθησαν τα πληρώματα PHYSALIA PHYSALIS (Ιστιοπλοϊκή Ομάδα 

Πανεπιστημίου Κρήτης), ΣΗΜΕΡΑ (Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ηρακλείου, ΙΟΗ), 

MINOAN SPIRIT (ΝΟΓΚ), και MOMENTUM (ΝΟΓΚ), αντίστοιχα.  

 Με το πέρας των ιστιοδρομιών και μέσα σε εξαιρετικό κλίμα φιλοξενίας από 

τον ΙΟΑΝ, πραγματοποιήθηκε η απονομή των επάθλων μετά φαγητού στη 

Μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Απονεμήθηκαν έπαθλα στους 3 πρώτους νικητές 

από το διοργανωτή Όμιλο, ο οποίος ευχαρίστησε την Περιφέρεια Κρήτης και του 

τοπικούς φορείς Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ) και 

Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Αγίου Νικολάου (ΠΑΟΔΑΝ) για τη 

συμβολή τους στη διοργάνωση του αγώνα. Όλοι οι αγωνιζόμενοι έφυγαν 

ευχαριστημένοι και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον επόμενο πανελλήνιο 

διασυλλογικό αγώνα στον ΝΟΓΚ (17-18/10/15) καθώς έπεται και η Β’ Φάση του 

Πανελληνίου Πρωταθλήματος J24 στον ΙΟΗ. Χορηγοί μεταφορών για άλλη μια 

φορά ήταν η ΑΝΕΚ και η ΑΝΕΚ-SUPERFAST. 

 
	


