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«Πελοποννήσου περίπλους με ιστιοπλοϊκό» με καιρικές συνθήκες Σιβηρίας στην Ελλάδα 

 

Μάρτης του 2022, από την Πρέβεζα στην Καλλιθέα, μέσω νότιας Πελοποννήσου, με το ιστιοπλοϊκό «Εξάντας», το νέο απόκτημα 
του φίλου μας Αντώνη Παγώνη 

Ο Χειμώνας του 2021-2022 ήταν ιδιαίτερα βαρύς και με 
πολλά χιόνια – κρύο και αέρηδες. Ψάχναμε μια «τρύπα» μέσα στο 
χειμώνα για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε το νέο απόκτημα 
του φίλου μας Αντώνη, τον «ΕΞΑΝΤΑ», ένα  Beneteau clipper 361 

mod 2001, από το καρνάγιο της CLEOPATRA στην Πρέβεζα ως την 
μαρίνα της Καλλιθέας. Η ρότα μας θα ήταν από τη νότια 
Πελοπόννησο λόγω του ότι ο Ισθμός της Κορίνθου για 3η χρονιά 
ήταν ακόμα  κλειστός !!!. 

 
Δεν είχαμε σκοπό να το κάνουμε σχεδόν non stop, γιατί το ταξίδι είχε και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Προϋπολογίζαμε με 
καλές συνθήκες από 10 έως 12 μέρες. Τελικά χρειασθήκαμε 9 ημέρες πλεύσης. Πλήρωμα ο Αντώνης Παγώνης (ιδιοκτήτης 
του σκάφους), ο Δημήτρης Χουρμουζιάδης και ο Σπύρος Πριόβολος. Τελικά ήταν προφητικό το τραγούδι που έγραψε για 
μένα ο Αντώνης Παγώνης το 2015, όταν εγκατέλειψα μετά από 35 χρόνια τα φουσκωτά και μπήκα στο χώρο των πανιών, 
παρασύροντας και πολλούς από το χώρο των φουσκωτών. Η μπαλάντα έλεγε «ξεφουσκώσαμε μπαλόνια και 
φουσκώσαμε πανιά». Ο Αντώνης μετά από πολλά χρόνια σε φουσκωτό αποφάσισε να «ξεφουσκώσει τα μπαλόνια και 
να φουσκώσει τα πανιά». Πάνω από ένα χρόνο έψαχνε και με πολύ δυσκολία βρήκε ένα «πολύ τίμιο, έως άριστο» όπως 
αποδείχθηκε και στην πράξη για τα θέλω του, την κατάστασή του, τον εξοπλισμό που διέθετε αλλά  και το κόστος κτίσης. 
Το σκάφος είχε ένα ακόμα πλεονέκτημα ήταν ιδιωτικό και μάλιστα από Εγγλέζο, με ότι αυτό και αν σημαίνει για τους 
γνωρίζοντες. 
   

Ας ανοίξω όμως το ημερολόγιό μου και ας σας πάρω μαζί μου στο ταξίδι μας. 

 

Σάββατο 19 Μάρτη 2022  

Έκτακτα δελτία ανέφεραν ισχυρές χιονοπτώσεις 
και πολικές θερμοκρασίες σχεδόν σε όλη την 
Ελλάδα. Μελετώντας την εξέλιξη του καιρού 
αλλά και τις ανάγκες μου να ρίξω και το δικό 
μου σκάφος στη θάλασσα, αποφασίσαμε να 
ξεκινήσουμε το ταξίδι. Άλλωστε χρειαζόμαστε 
να κάνουμε πολλές δουλειές πριν τον απόπλου. 
Μεσημέρι φτάσαμε με αυτοκίνητο από την 
Αθήνα στο Άκτιο, στο καρνάγιο CLEOPATRA. Το 
κρύο τσουχτερό (από -2 έως 5ο C) με τα βουνά 
ολόλευκα και τον δυνατό ανατολικό άνεμο να 
μας «ξυρίζει» χωρίς ξυράφι. 

                                         Ο Εξάντας  πριν την καθέλκυση  

Η ρότα μας από Πρεβεζα στην Καλλιθεα  

Ο Εξάντας στη θάλασσα  

https://youtu.be/3qfF0-_rMiI
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Μέχρι το βράδυ τακτοποιούσαμε εσωτερικά τα πράγματα 
και προσπαθούσαμε να ζεστάνουμε το σκάφος με 
εξωτερική παροχή ηλεκτρικού, χρησιμοποιώντας 
αερόθερμο και ηλεκτρικές κουβέρτες ,που έχουν  
πραγματικά πολύ καλό αποτέλεσμα και στάθηκαν 
σωτήριες (πληροφορίες κατανάλωσης πιο κάτω) 
 

Κυριακή 20 Μάρτη 2022 

Όλο το βράδυ κουνιόμαστε επάνω στις βάσεις από τον 
δυνατό αέρα. Ξυπνώ και φτιάχνω τον πρωινό μου Ελληνικό 
καφέ Coffee Island special. Ντύνομαι καλά και βγαίνω στο 
deck.  

Ηλιόλουστη μέρα πλεύσης αλλά παγωμένη και ο κρύος 
αέρας δημιουργούσε αίσθηση θερμοκρασίας πολύ κάτω 
από το μηδέν. Ρουφάω μια ζεστή γουλιά από τον καφέ 
και το μάτι μου ταξιδεύει σε ένα «θαλασσόδασος», από 
χιλιάδες  άλμπουρα στη στεριά. Στο Άκτιο, που βρίσκεται 
απέναντι από την Πρέβεζα, λειτουργούν τρεις 
υπερσύγχρονες μαρίνες με κλάσεις ανώτερη όσον 
αφορά υποδομές και οργάνωση την CLEOPATRA. Δεν έχω 
δει πανελλαδικά τόσο σωστά οργανωμένο καρνάγιο. 
(στο youtube έχω ανεβάσει  βίντεο με πτήση επάνω από 
τα καρνάγια του Ακτίου αλλά και από όλα τα μέρη που 
περάσαμε). 

Με τον αέρα να λυσσομανά και το κρύο 
τσουχτερό (χωρίς ευτυχώς βροχή) 
προετοιμάζαμε εξωτερικά το σκάφος (άγκυρες – 

σχοινιά – τέντερ – πανιά – μπαλόνια κλπ) 
εργασίες που μας πήραν πάνω από 12 ώρες 

Ξεπαγιασμένοι το βράδυ αφού συνάντησα 
κάποιους φίλους στην Πρέβεζα, απολαύσαμε 
ψαρομεζέδες στην «Τρελή γαρίδα» μετά από 
βόλτα στην υπερσύγχρονη μαρίνα της 
CLEOPATRA που λειτουργεί στην Πρέβεζα. 
 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις: 

• οι ώρες αναχώρησης και άφιξης, αφορούν την ώρα που βάζουμε μπρος τη μηχανή, έως την ώρα που έχουμε 
δέσει και δεν είναι οι ώρες πλεύσης 

• Το σκάφος δεν διέθετε AIS για να μεταδίδει το σήμα στο marinetraffic  και μετέδιδα την πορεία μας μέσω του 
κινητού μου και της εφαρμογής «OnCourse»  

 

 

 

 

Καρνάγιο CLEOPATRA Άκτιο Πρεβεζα 
1 

        Σύγχρονα τρέιλερ με υδραυλικές βάσεις μεταφέρουν τα σκάφη στο γερανο 

 

          Η γερανογέφυρα στην CLEOPATRA κατεβάζει το ιστιοπλοϊκό 

https://www.youtube.com/channel/UCjKFK3t31Pz7VH94n5a3wPg
https://youtu.be/tU8_3APhr5g
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1η μέρα πλεύσης Πρέβεζα – Λευκάδα (9 μίλια 2,5 ώρες, αναχώρηση  14:00 – 16:30)  Δευτέρα 21 Μάρτη 2022  

Από τα χαράματα προετοιμαζόμαστε για την καθέλκυση. Τρέιλερ με υδραυλικές 
βάσεις μετέφερε το σκάφος  μπροστά στη θάλασσα, που μας παρέλαβε μια γερανογέφυρα 

για να μα ς ρίξει στο νερό, χωρίς να ταλαιπωρηθεί καθόλου το σκάφος .  
 Πέφτουμε  στη θάλασσα στις 14:00 Γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι (διαρροές σε βάνες – 

εξαέρωση σαλαμάστρας – σωστή λειτουργία κινητήρα και κυκλοφορία θαλασσινού νερού 
κλπ).  
Βγαίνουμε από το σημείο καθέλκυσης, υποβοηθούμενοι με σχοινιά από την προβλήτα λόγω 
των ισχυρών πλευρικών ανέμων.  Γίνεται μια  μικρή δοκιμαστική πλεύση γύρω από το 
καρνάγιο και  σαλπάρουμε με ρότα τη Λευκάδα.  
Επικοινωνούμε με την γέφυρα για επιβεβαίωση της ώρας που ανοίγει για διέλευση (ανοίγει 
κάθε ώρα, εκτός από τους καλοκαιρινούς μήνες που διαφοροποιείται το πρόγραμμα τηλ. 
Επικοινωνίας 2645022370 VHF-12). Το άνοιγμα στις 15:00 δεν θα το προφταίναμε και 
κάναμε μια πιο αργή δοκιμαστική πλεύση ως τη γέφυρα. Περνάμε ανάμεσα από τις 
σημαδούρες που σηματοδοτούν τον δίαυλο στην έξοδο του Αμβρακικού.   
Παρατηρούσα τις εκφράσεις στο πρόσωπο του Αντώνη. Ανάμεικτα τα συναισθήματα χαράς  

αλλά και αγωνίας. Παρατηρούσε τα πάντα επάνω στο σκάφος. Το όνειρό του επιτέλους 
έγινε πραγματικότητα. Το καλοκαίρι απλωνόταν μπροστά του για να το χαρεί με την 
Αννούλα του. 

Πλησιάζουμε στη γέφυρα και περιμένοντας , 

βάζοντας την πρύμη στον καιρό για μικρότερη 
επίδραση. Στις 16:00 η πλωτή περιστρεφόμενη 

γέφυρα «Π/Γ ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ», διακόπτει την 
κυκλοφορία των οχημάτων και περιστρέφεται για 
να ελευθερώσει το δίαυλο για να περάσουμε. 

Είμαστε το μοναδικό σκάφος που πέρασε τη 
γέφυρα. Μπαίνουμε με αέρα στο λιμάνι της 
Λευκάδας. Βρίσκουμε θέση εσωτερικά του 
λιμανιού και  πλαγιοδετήσαμε σε ένα μικρό 
ντοκάκι. Ευτυχώς λειτουργούσε pillar για να έχουμε 
θέρμανση. Διαφορετικά θα πηγαίναμε στην μαρίνα 
με μεγάλο κόστος διαμονής. 
Μια βόλτα στην παγωμένη και ερημική Λευκάδα 
και αφού φάγαμε, χουχουλιάσαμε στο σαλόνι, μελετώντας τα μοντέλα καιρού. Τα άλλα μοντέλα ήταν κλεισμένα στα 
σπίτια τους λόγω κρύου και αέρα. Ο χιονιάς στην Ελλάδα και στην Αθήνα έδειχνε τα δόντια του, συνοδευόμενος από 
θυελλώδεις ανέμους Οι γυναίκες μας και οι φίλοι, μας προέτρεπαν να μην μετακινηθούμε. Εκτιμήσαμε ότι μπορούμε να 
φύγουμε την επομένη με ρότα την Κεφαλλονιά. Νωρίς σχετικά πέσαμε για ύπνο που ήταν απόλαυση με τη θαλπωρή της 
θερμότητας από το αερόθερμο αλλά και τις ηλεκτρικές κουβέρτες, συνοδευόμενος από το λίκνισμα της θάλασσας. 

 

 

Ο Αντώνης συνεχώς στο τιμόνι 

                            Πλαγιοδετημένοι στο λιμάνι της Λευκάδας  

                         Λευκάδα η μαρίνα και το λιμάνι  
         Δημήτρης - Αντώνης - Σπύρος το πλήρωμα του Εξάντα 
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2η μέρα πλεύσης Λευκάδα Σάμη – Αγια Ευφημία  (41,5 μίλια 6,7 ώρες, αναχώρηση 11:00 – 17:30) Τρίτη 22 Μάρτη 2022  

Καθυστερήσαμε τον απόπλου, γιατί χρειάστηκε να 
αγοράσουμε μερικά εφεδρικά ανταλλακτικά και 
τρόφιμα από τη Λευκάδα. 
Μπαίνουμε στον σηματοδοτημένο δίαυλο μήκους 3 
μιλίων, με απόλυτη μπουνάτσα  και ρότα για τη Σάμη 
της Κεφαλλονιάς. Μετά το Σκορπιό ο καιρός γινόταν ΒΔ 
και συνεχώς φόρτωνε. Περνάμε ανάμεσα στη Λευκάδα 
και το Μεγανήσι και μπαίνουμε ανάμεσα στην Ιθάκη 
και την Βόρεια Κεφαλλονιά. Πλησιάσαμε λίγο τις ακτές 
της Κεφαλλονιάς και με φουσκωμένα τα πανιά 
φτάνουμε στη Σάμη.  Μπαίνουμε σε ένα εντελώς άδειο 

από σκάφη λιμάνι. Ψάχνω για pillar, πουθενά. Έχω 
ξαναδέσει Σάμη αλλά δεν θυμόμουν γιατί δεν με 
ενδιαφέρουν τα pillar’s μιας και είμαι αυτόνομος. Τώρα 
όμως τα χρειαζόμαστε για ζέστη. Μιλάω με το λιμεναρχείο και μου 
λέει ότι δεν υπάρχουν pillar’s !!! . Ρωτάω αν υπάρχουν θέσεις στο 
διπλανό λιμανάκι και μου απαντάνε αρνητικά. Δεν τόλμησα να μπω 
γιατί ο αέρας ήταν δυνατός, η είσοδος αρκετά στενή και δεν υπήρχαν 
εσωτερικά περιθώρια ελιγμών.  Από το λιμεναρχείο μου απαντάνε ότι 
θα βρω pillar’s εν λειτουργία, στην Αγία Ευφημία.  
Επιστρέφουμε με κόντρα καιρό στην Αγία Ευφημία. Διαπιστώνω ότι 
τα pillar’s ήταν κατεστραμμένα. Παίρνω κάποια τηλέφωνα που μου 
επιβεβαιώνουν την ανυπαρξία τους. Και εδώ είμαστε οι μοναδικοί 
κάτοικοι στο λιμάνι και  πλαγιοδετούμε με τον καιρό στην πλώρη. 
Δένουμε πλώρη – πρύμνη και τα springs  για να ασφαλισθούμε από 
την ρεστία. Οι καταστροφές που είχε προκαλέσει ο  «Ιανός» τον 
Οκτώβρη του 2020 , τον Μάρτιο του 2022 δεν είχαν ακόμα 
αποκατασταθεί. (σ.σ. Την επομένη που άνοιξε το Δημαρχείο, 
επικοινώνησα με τον Δήμαρχο Σάμης και αφού τον ενημέρωσα για 
την λανθασμένη ενημέρωση που μου έδωσε λιμεναρχείο καθώς και 
για  την απαράδεκτη κατάσταση στα δυο λιμάνια ευθύνης του, άρχισε 
να μου αναφέρει τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω εμπλοκής 
πολλών φορέων κλπ. Άντε να βρεις άκρη. Μετά από αρκετή ώρα 
συνομιλίας, του είπα «Δήμαρχε ο λαός σε ψήφισε για να λύνεις τα 
προβλήματα έστω και με τον τρόπο που ο Μ. Αλέξανδρος έλυσε τον 
«γόρδιο δεσμό»… Δυστυχώς γενικότερα δεν αντιλαμβάνονται οι 
τοπικές αρχές και οι φορείς, τον σημαντικό ρόλο που παίζει στην 
οικονομία των νησιών το yachting. Παίρνω τηλέφωνο το λιμεναρχείο 
του Πόρου Κεφαλλονιάς, τα ίδια και εκεί. 
Μελετάμε τα προγνωστικά που από τα μεσάνυχτα έδιναν δυνατούς 
ανέμους μέχρι τον επόμενο σταθμό μας που θα ήταν η Ζάκυνθος. 
Έπρεπε όμως να φύγουμε για να εκμεταλλευθούμε την καλοσύνη που 
θα διαρκούσε μόνο μια μέρα, την  μεθεπόμενη, για το  μεγάλο 
άνοιγμα από την Ζάκυνθο στην Πύλο.   
Όλη η Ελλάδα Σιβηρία και η νύχτα θα ήταν δύσκολη λόγω χαμηλής 
θερμοκρασίας. Μετάνιωσα που δεν είχα πάρει μαζί μου την γεννήτρια που έχω στην Αθήνα. Αναπόλησα το αερόθερμο 
καλοριφέρ EBERSPRACHER με diesel που έχει ο ΝΑΥΣΙΠΟΡΟΣ μου και κάνει το ιστιοπλοϊκό φούρνο. Μαγειρέψαμε 
μακαρόνια με pesto και κρασάκι και αμέσως μετά, μας ζέστανε ο Αντώνης μελωδικά με την κιθάρα του. Το καυτό μπάνιο 
από τον θερμοσίφωνα με το νερό της μηχανής μας αναζωογόνησε και κουκουλωθήκαμε στα παπλώματα.   
 

 

                            Αγία Ευφημία Κεφαλλονιάς  

Ταξιδεύοντας με τον άνεμο  
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3η μέρα πλεύσης Αγια Ευφημία - Ζακυνθος  (38,5 μίλια 5,8 ώρες, αναχώρηση 11:05 – 16:50)  Τετάρτη 23 Μάρτη 2022  

Μετά τα μεσάνυχτα γύρισε ο καιρός σε 
ανατολικό. Η ρεστία έσπασε στην πρυμάτσα 
(ήταν του προηγούμενου ιδιοκτήτη και 
ταλαιπωρημένη). Μες τη νύχτα πεταχτήκαμε 
έξω στην παγωμένη Αγία Ευφημία για να 
ασφαλίσουμε το σκάφος και επιστρέψαμε 
στα ζεστά παπλώματα ακούγοντας τον αέρα 
να σφυρίζει στα ξάρτια. 
Σαν ξημέρωσε περπατήσαμε γύρω στα 7 
χιλιόμετρα βλέποντας τη θάλασσα 
ολόλευκη. Η Αγία Ευφημία είναι ένας πολύ 
όμορφος παραθεριστικός οικισμός στην 
Κεφαλλονιά που το καλοκαίρι κατακλύζεται 
από σκάφη αναψυχής. Έχω όμορφες 
αναμνήσεις από μια παραλία με βότσαλο και 
διπλή σπηλιά, βόρια του κόλπου.   
Τα μοντέλα έδιναν μια ύφεση μετά το μεσημέρι αλλά δεν θα προφταίναμε να μπούμε στη Ζάκυνθο μέρα και το κρύο στο 
τιμόνι θα μας ταλαιπωρούσε. 

Απόφαση να σαλπάρουμε μετά τις 11:00 με τον παγωμένο αέρα ακόμα να είναι πολύ δυνατός και να έχουμε μεγάλο 

κύμα στη μπάντα. Τα πανιά μας μείωναν το μπότζι  και μας ταξίδευαν καλά. Όσο κατεβαίναμε τόσο ερχόταν  ο καιρός 
δευτερόπρυμα. Παρατηρούσαμε τις  βουνοκορφές του Αίνου στην  Κεφαλλονιά ολόλευκες από χιόνια. 
Μετά την απογοήτευση από έλλειψη pillar’s, 

έχοντας ανοιχτό το inverter, κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού, θερμαίναμε πλέον τις ηλεκτρικές 
κουβέρτες, για να «ξεπαγώσουν» τα σεντόνια 
και τα παπλώματα και παράλληλα να φεύγει η 
υγρασία. Στο max κάθε κουβέρτα καταναλώνει 
60watt δηλαδή περίπου 5 Α (όσο το ηλεκτρικό 
ψυγείο που το χειμώνα ελάχιστα λειτουργούσε 
το μοτέρ). Η κατανάλωση από τις  τρεις 
κουβέρτες καλύπτονταν απόλυτα όσο 
λειτουργούσε ο κινητήρας αλλά και από τις 
μπαταρίες λίγο πριν ξαπλώσουμε 

 Μπήκαμε στη Ζάκυνθο πριν τις 5 το απόγευμα. 
Διαθέτει μεγάλο και ασφαλές λιμάνι. Πολλές οι 
κενές θέσεις  αλλά τα μεγάλα σκάφη και τα 
αλιευτικά είχαν springs που δεν άφηναν κενά 
για Πρυμνοδέτηση. Βρήκαμε το μοναδικό κενό και δέσαμε με ασφάλεια. Ρωτάμε για κάρτες στα pillar’s που 
λειτουργούσαν και μας λένε «έκλεισε το λιμενικό ταμείο» !!! κάτι που συναντάμε σε πολλά μέρη, λες και δεν μπορούν 
να δώσουν κάρτες σε περίπτερα !!! 

Μια βόλτα στην Ζάκυνθο, ή αλλιώς Τζάντε ή «Φιόρο του Λεβάντε» (που σημαίνει άνθος της ανατολής) . Ξεκινήσαμε από 
την εντυπωσιακή «πλατεία  Σολωμού» με τα εντυπωσιακά κτίσματα,  του Δημαρχείου, την Εθνική τράπεζα, το 
Μεταβυζαντινό μουσείο αλλά και τη Βιβλιοθήκη. Περπατήσαμε μέσα από τον εμπορικό δρόμο με τα νεοκλασικά 
κτίσματα, για να καταλήξουμε νότια του λιμανιού, ως το σύμβολο της Ζακύνθου, τον επιβλητικό ναό του Αγίου 
Διονυσίου, ένα από τα τρία κτίρια που σώθηκαν από τον μεγάλο σεισμό του 1953.   

Βράδυ βρεθήκαμε στο χωριό Μουζάκι Ζακύνθου,  στο σπίτι των φίλων μας Αζελίνας και Κώστα, που μας περίμενε 
αναμμένο τζάκι, κρασί ζακυνθινό και σπιτικό κατσικάκι στο φούρνο. Όπως ήταν φυσικό, ο Αντώνης μας ταξίδεψε μουσικά 
με την κιθάρα του. 
Επιστρέψαμε μεταμεσονύκτια στο ιστιοπλοϊκό με ζεστά τα κόκαλα αλλά και με το αίμα να ρέει πιο γρήγορα από το 
εκπληκτικό κρασάκι.  
 

                                                       Δεμένοι στη Ζάκυνθο 

Στο σπίτι φίλων μας στη Ζάκυνθο  



  by Spyros Priovolos 

 

 

 

4η μέρα πλεύσης Ζάκυνθος -Πύλος   (68,5 μίλια 10,2 ώρες, αναχώρηση 06:30 – 16:26)  Πέμπτη 24 Μάρτη 2022  

Έχοντας πλέον συνηθίσει το κρύο, ο ύπνος ήταν εκπληκτικός μετά την όμορφη και 
ζεστή βραδιά. Πριν χαράξει ο ήλιος σαλπάρουμε μηχανάτα με μια σχεδόν απόλυτη 
μπουνάτσα με ρότα την Πύλο. Το κρύο τσουχτερό και τα βουνά της Κεφαλλονιάς 
ολόλευκα.  
Όσο πλησιάζαμε ανοιχτά από τα Στροφάδια, τόσο ο καιρός φόρτωνε από 
δευτερόπρυμα έως κατάπρυμνα και φούσκωσε τα πανιά. Τα τελευταία 30 μίλια το 
ύψος του κύματος συνεχώς μεγάλωνε και έξω από την Σφακτηρία, το νησάκι που 
κλείνει τον κόλπο της Πύλου,  ήταν γεμάτο 6άρη (επιβεβαιωμένο και από τους 
ψαράδες). Οι ταχύτητες ήταν ιδιαίτερα μεγάλες γιατί δούλευαν τα πανιά και 
φτάναμε και 9 κόμβους, αν και οι μέσες ήταν 7-7,5 κόμβους. Άφησα τον Αντώνη 
να τιμονεύει για να έχει σωστά τα πανιά και πήγα στην πλωριά καμπίνα για ένα 
δεκατιανό υπνάκο, μιας και  είχαμε ξενυχτήσει το προηγούμενο βράδυ και 
ξυπνήσαμε χαράματα.  
 Περάσαμε δίπλα από τη Σφακτηρία το στενόμακρο νησί που στέκει ως 
κυματοθραύστης και προστατεύει τον κόλπο της Πύλου, δημιουργώντας ένα από 
τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της Ελλάδας. Δέος προκαλούν τα κάθετα βράχια 
της Σφακτηρίας  
Η Πύλος διαθέτει ένα μεγάλο και ασφαλές  λιμάνι – μαρίνα και με πολλές θέσεις, 
ελεύθερο με πολλά σκάφη ξένων αλλά και σκάφη στον εξωτερικό χώρο. Ρίξαμε 
άγκυρα και δέσαμε στις 16:10. Νερό υπάρχει σε κάποια σημεία αλλά ηλεκτρικό 
δεν υπάρχει. 
 Άφησα τους άλλους να τακτοποιούν τα πράγματα και πήρα το δρόμο για την πόλη 
και το κάστρο. Δεν διανοούμαι να πάω σε έναν τόπο και να μην τον περπατήσω, 
έστω και αν τον έχω επισκεφθεί για πολλοστή φορά.  

Η Πύλος είναι μια γραφική κωμόπολη ΝΔ της Πελοποννήσου, χτισμένη στον κόλπο του Ναυαρίνου και προστατεύεται 
από το νησί της Σφακτηρίας που κλείνει τον κόλπο. Βορειότερα βρίσκεται η παραλία Βοϊδοκοιλιά με το γνωστό πολυτελές 
ξενοδοχείο Costa Navarino 

Περπάτησα στον αρχοντικό και  γραφικό οικισμό της Πύλου, με τα υπέροχα σπίτια με κεραμοσκεπές, αμφιθεατρικά στο 
λόφο με θέα τον κόλπο της Πύλου και τη Σφακτηρία.  
Τα βήματά μου με έφεραν 
στο κάστρο της Πύλου ή 
αλλιώς Νιόκατρο Πύλου. 

Πρόκειται για ένα από τα 
πιο καλοδιατηρημένα 
κάστρα στην Ελλάδα, το 
οποίο δημιουργήθηκε από 
τους Οθωμανούς το 1573, 
λίγο μετά την ήττα τους στη 
ναυμαχία της Ναυπάκτου.  
Εντυπωσιακή η εκκλησία 
Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρος στον περίβολο του 
κάστρου, που αρχικά 
λειτουργούσε ως τζαμί. 
Στάθηκα σε ένα σημείο που 
έβλεπα όλο τον κόλπο και 
τον ήλιο να γέρνει πίσω 
από τη Σφακτηρία. 

           Χάραμα με ρότα την Πύλο  

                                                            Το κάστρο και το λιμάνι της Πύλου  



  by Spyros Priovolos 

Κλείνοντας λίγο τα μάτια, ταξίδεψα στα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία του τόπου αλλά και της Ελλάδας. 
Μεταφέρθηκα νοερά στις 20/10/1827 όταν έγινε η ιστορική ναυμαχία του Ναυαρίνου, στην οποία συμμετείχαν 
ιστιοφόρα πλοία από Αγγλία – Ρωσία – Γαλλία και Ελλάδα, ενάντια των Τούρκων υπό τον Ιμπραήμ, που κατέληξε σε 

πανωλεθρία του Τούρκικου στόλου, παρόλο που ο Τουρκοαιγυπτιακός στόλος υπερτερούσε αριθμητικά και είχε και 
κάλυψη από κανόνια του κάστρου. Έβλεπα τα ιστιοφόρα να πολεμάνε μεταξύ τους τόσο κοντά, που μπλέκονταν τα 
άλμπουρα. Οι απώλειες σε ψυχές ήταν χιλιάδες. Ο Δεριγνύ ανέφερε ότι «στην ιστορία δεν υπήρξε μεγαλύτερη 
καταστροφή στόλου».  Ήταν  η τελευταία σημαντική ναυμαχία στην ιστορία που διεξήχθη εξ ολοκλήρου με ιστιοφόρα 
σκάφη. Επίσης ποτέ στην ιστορία του πολέμου των κανονιοφόρων ιστιοφόρων δεν βρέθηκαν τόσα πολλά πλοία, με τόσο 
μεγάλη δύναμη πυρός, συγκεντρωμένα σε ένα τόσο περιορισμένο χώρο. 

Είχε πέσει ο ήλιος πίσω από τη Σφακτηρία και ο παγωμένος αέρας κατέβαινε από τα χιονισμένα βουνά της 
Πελοποννήσου όταν κατέβηκα στον οικισμό να βρω τον Αντώνη και το Δημήτρη και να απολαύσουμε κουτσομούρες και 
άλλους θαλασσινούς μεζέδες με ουζάκι και μετά να γυρίσουμε στο παγωμένο ιστιοπλοϊκό. 
 

5η μέρα πλεύσης Πύλος - Καλαμάτα   (41 μίλια 6,5 ώρες, αναχώρηση 06:30 – 12:54)  Παρασκευή 25 Μάρτη 2022 

Μπορεί να είχε γίνει παρελθόν ο χειμώνας 
και να ανέβαινε η θερμοκρασία αλλά το 
κρύο και ιδιαίτερα το πρωί 
εξακολουθούσε να είναι  τσουχτερό.  
Ο βοριάς δεν είχε κοπάσει όλο το βράδυ 
και τα προγνωστικά έδιναν δυνατούς 
βοριάδες στον κάβο Ταίναρο. 
Αποφασίσαμε να πάμε Καλαμάτα μιας και 
την επομένη θα ήταν πιο ήρεμα στο κάβο 
Ταίναρο. 
Μέχρι την Μεθώνη η καιρός ήταν πολύ 
δυνατός. Κάνω μια ανάρτηση με την 
ανατολή στην πλώρη του ιστιοπλοϊκού. Ο 
φίλος μου ο Στέργιος γράφει: «ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΕΝ ΠΛΩ Όταν μια αγάπη ανοίξει τα φτερά, 
τίποτα πια τότε δεν την σταματά σε γη και 
ουρανό, με κάθε καιρό. Είναι πια εν πλώ!» 

 

Πληροφορίες για το υποθαλάσσιο τηλεσκόπιο έξω από την Πύλο 

Πλησιάζουμε την Μεθώνη, κοιτάζω τα βάθη κοντά σχετικά στη στεριά και πλησιάζουν τα 4.000 μέτρα. Αυτός είναι ο λόγος που στην 
περιοχή έχει εγκατασταθεί το υποθαλάσσιο τηλεσκόπιο ΝΕΣΤΩΡ, που ανακαλύπτει τα μυστικά του σύμπαντος κάτω από τη θάλασσα. 
Το τηλεσκόπιο νετρινίων NESTOR, βρίσκεται ΝΔ της Μεθώνης (36° 37.5' Ν, 21° 34.6' Ε), σε βάθος 3.800 μέτρων, έχει εγκατασταθεί 
υποθαλάσσια το με σκοπό την άντληση πληροφοριών από τα «νετρίνια», που είναι η πιο μικρή ποσότητα ύλης και μεταφέρεται από 
το σύμπαν με ταχύτητα φωτός, κουβαλώντας  πολύτιμες πληροφορίες. Επειδή η ατμόσφαιρα εμποδίζει την καταγραφή, τα 
τηλεσκόπια τοποθετήθηκαν σε πολύ μεγάλο βάθος στη θάλασσα. Την εγκατάσταση έκανε το Ινστιτούτο Αστροσωματιδιακής Φυσικής 
ΝΕΣΤΩΡ που έδωσε το όνομα από τον Ομηρικό βασιλιά της Πύλου Νέστωρα. 
Επελέγη η περιοχή της Πύλου γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλα βάθη κοντά στη στεριά (για να συνδέεται με καλώδιο) και διαυγή νερά. 
Το τηλεσκόπιο αυτό αποτελείται από 50 πύργους και συγκρατείται με αγκυροβόλιο και πλωτήρες. Κάθε όροφος, έχει το σχήμα 
αστερία με 6 ακτίνες που επάνω τοποθετούνται ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης.  
Σε απόσταση 60 μιλίων ΝΔ της Μεθώνης, βρίσκεται το μεγαλύτερο βάθος της μεσογείου που είναι 5.267 μέτρα και ονομάζεται Φρέαρ 
των Οινουσσών 

 

Περνάμε έξω από μεσαιωνικό και πολύ εντυπωσιακό κάστρο της Μεθώνης και οι αναμνήσεις από προηγούμενες 
επισκέψεις, κατακλύζουν το μυαλό μου. Όσο πλέαμε δίπλα εγώ πετούσα με τις σκέψεις μου ανάμεσα στις πολεμίστρες 
και τα πολλαπλά οχυρωματικά έργα. Από το Μπρούτζι που βρίσκεται στην άκρη της θάλασσας ως το εσωτερικό του 
κάστρου με τα 700 μέτρα τοίχος, ανάμεσα στους πύργους και προστατευμένα από τάφρους.  Ήταν ένα από τα 
σημαντικότερα οχυρωματικά κτίσματα γιατί ήταν ο σταθμός των χριστιανών για τους Αγίους Τόπους αλλά και σταθμός 
των εμπορικών πλοίων της εποχής.  
  

                                                                Μαρίνα Καλαμάτας  



  by Spyros Priovolos 

Περνάμε ανάμεσα στην Σαπιέντζα και την 
Μεθώνη , βλέπουμε βόρια την αγαπημένη 
μου Φοινικούντα και μετά από 13 μίλια, 
περνάμε κοντά από την Κορώνη με το 
κάστρο της και την εκπληκτική εκκλησία 
της «Παναγίας της Ελεήστριας» , που 
βρίσκεται κάτω από το Βενετσιάνικο 
κάστρο   
Φτάσαμε στην Καλαμάτα στις 12:30 και 
δέσαμε στην μαρίνα που διαχειρίζεται ο 
Κυριακούλης (39€ για πρόσδεση με  νερό 
και ηλεκτρικό). Ήταν η πρώτη μέρα 
πλεύσης που ζέστανε λίγο ο καιρός και 
όλοι ξεχύθηκαν στην παραλία. Φάγαμε 
τον πατροπαράδοτο λόγω ημέρας 
μπακαλιάρο με σκορδαλιά (με 
απογοήτευσε γιατί η γυναίκα μου κάνει το 
μπακαλιάρο σε κουρκούτι και τη σκορδαλιά με ψωμί και καρύδια). Περπατήσαμε πάνω από 7 χιλιόμετρα προς το λιμάνι 
και στο εσωτερικό της πόλης με την μακρόστενη πλατεία και καταλήξαμε στο υπέροχο πάρκο των τρένων. 
Κάπου η σκορδαλιά που ρίχνει την πίεση, κάπου η κούραση από το ταξίδι και το περπάτημα, κάπου η ζέστη στις καμπίνες,  
μας χαλάρωσαν και είχαμε έναν πολύ ξεκούραστο ύπνο. 
 

 

 

6η μέρα πλεύσης  Καλαμάτα - Γύθειο   (68,1 μίλια 10,2 ώρες, αναχώρηση 06:00 – 16:00)  Σάββατο 26 Μάρτη 2022 

Τα προγνωστικά έδιναν καλοσύνη στο κάβο 
Ταίναρο και δυνατούς βοριάδες στο κάβο Μαλιά. 
Επομένως έπρεπε να μπούμε στο Γύθειο.  

Δεν είχε χαράξει όταν σαλπάραμε μηχανάτα και 
με μπουνάτσα. Όσο περνούσε η ώρα τόσο 
φόρτωνε ο καιρός που δεν ξεπέρασε τα 5Β. 
Σχεδόν costa-costa πλέαμε δίπλα στις ακτές της 
Μεσσηνιακής Μάνης και βλέπαμε τον ήλιο να 
βγαίνει από την απόληξη του χιονισμένου 
Ταΰγετου.  
Περάσαμε ανοιχτά από την Καρδαμύλη, τη 
Στούπα, το Οίτυλο για να φτάσουμε στον 
Γερολιμένα, τον νοτιότερο δυτικά οικισμό της 
Μάνης μέχρι να καβατζάρουμε το Ταίναρο. Όσο 
πλησιάζουμε το ακρωτήρι τα μάτια μας 
μαγνητίζουν τα απόκρημνα βράχια. 

Δυστυχώς η περιοχή δεν διαθέτει λιμάνια ως το Ταίναρο. 
Παρατηρούσα στην ακτογραμμή της Μάνης τα γραφικά 
σπίτια και τους πύργους και θεωρώ ότι τα βλέπεις καλύτερα, 
μόνο αν τα επισκεφτείς οδικώς.  
Δέος προκαλεί το ακρωτήρι Ταίναρο ή αλλιώς «Κάβο 
Ματαπάς», το νοτιότερο άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου 
που βρίσκεται στο μεσαίο πόδι της Πελοποννήσου. Είναι εκεί 
που καταλήγει ο Ταΰγετος και η Μεσσηνιακή Μάνη, έχοντας 
ανατολικά τον Λακωνικό κόλπο και δυτικά το Μεσσηνιακό 
κόλπο. Επάνω σε θαλασσοδαρμένα βράχια σε ένα άγριο 

Μαρίνα Καλαμάτας  

Πύλος μουσικό απόβραδο  

Ακρωτήρι Ταίναρο με μπουνάτσα  



  by Spyros Priovolos 

τοπίο στέκει ο φάρος, ο νυχτερινός «μπούσουλας» των ναυτικών. Κάποιοι επισκέπτες από το Φάρο μας φωτογραφίζουν 
να πλέουμε με φουσκωμένα τα πανιά μας. 

 Ανατολικά της Μεσσηνιακής Μάνης συναντάμε το «Πόρτο 
Κάγιο», ένα απάγκιο για σκάφη σε προστατευμένο κόλπο. 
Είναι το μοναδικό σημείο από την Καλαμάτα ως το Γύθειο, 
που μπορεί να προφυλαχθεί ένα σκάφος. 
Πριν τις 4 το απόγευμα μπαίνουμε στο Γύθειο. Περνάμε τον 
εντυπωσιακό φάρο  και μπαίνουμε στο αρκετά 
προστατευμένο λιμάνι. Ένας «άτυπα» υπεύθυνος του 
λιμανιού μας καθοδηγεί να δέσουμε δίπλα σε κατασχεμένα 
σκάφη και μας καθοδηγεί για το σημείο που πρέπει να 
φουντάρουμε (έχει σημασία αυτό που γράφω).  
Με την πρώτη ματιά η πόλη κερδίζει τις εντυπώσεις. Η 
ιστορική αυτή πόλη βρίσκεται στον μυχό του Λακωνικού 

κόλπου και  είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στις 
πλαγιές του Ακούμαρου και έχει μια «νησιώτικη» 
όψη. Εντυπωσιακά τα κτίσματα. Όλα σχεδόν 
τρίπατα, πετρόχτιστα, πολύχρωμα με 
κεραμοσκεπές και με πολύ ψηλά τετράφυλλα 

πολύχρωμα παράθυρα. Στην παραλία γραφικές 
ψαροταβέρνες  σε προκαλούν με τα λιαστά 
χταπόδια κρεμασμένα. Τα καπετανόσπιτα βλέπουν 
το πευκόφυτο νησάκι Κρανάη που συνδέεται με τη 
στεριά με μια λουρίδα γης, πάνω στο οποίο είναι 
χτισμένος ο Πύργος του Τζανετάκη και ο 
εντυπωσιακός οκτάγωνος φάρος, χτισμένος το 
1874 με ύψος 22 μέτρα. 
 Στο νησάκι αυτό σύμφωνα με τη μυθολογία, ήταν 
η πρώτη διανυκτέρευση της ωραίας Ελένης με τον Πάρη, για αυτό και εκπέμπει ερωτισμό. Δίπλα στην πόλη, μετά από 
83 χιλ. διαδρομής εκβάλει  ο ποταμός Ευρώτας. Νοτιοανατολικά από το Γύθειο είναι η εκπληκτική παραλία του 
Μαυροβουνίου στην οποία πριν πάρα πολλά χρόνια είδα να γεννά στην παραλία μια χελώνα caretta. 

Περπατήσαμε όλη την πόλη και φτάσαμε ως τον φάρο, το σημείο αναφοράς της πόλης.  
 

 

 

Καταγραφή από GPS των κινήσεων του 
σκάφους για να ξεμπλέξουμε την άγκυρα                                                                      Γύθειο το βράδυ  

Το πληρωμα απο Γυθειο στη Μονεμβασια 1 

                     Η Πύλος και το νησάκι  Κρανάη 

Το πλήρωμα εμπλουτίστηκε ως τη Μονεμβασια με έναν νέο ιστιοπλόο, το Γιώργο   
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7η μέρα πλεύσης Γύθειο- Ελαφόνησος - Μονεμβασιά   (57μίλια 6,5 ώρες, αναχώρηση 06:39 – 15:50)  Κυριακή 27 Μάρτη 
2022 

Έχει αλλάξει η ώρα και το 6:39 ήταν 5:39 όσον αφορά το φως. Στην παρέα μας 
προστίθεται μέχρι τη Μονεμβασία και ο φίλος μου από παλιά Γιώργος 
Αντωνόπουλος, που και αυτός μετά από χρόνια φουσκωτό μεταπήδησε 
πρόσφατα σε ιστιοπλοϊκό και ετοιμάζεται για καθέλκυση.  

Πάμε να μαζέψουμε άγκυρα και βλέπουμε ότι έχει μαγκώσει σε ρεμέτζα. 
Δυστυχώς δεν είχαμε βάλει κλέφτη στην άγκυρα και την πατήσαμε. Μέσα στο 
σκοτάδι έφαγα πάνω από μια ώρα προσπαθώντας να την απαγκιστρώσω, 

κάνοντας περιστροφικές κινήσεις με μάϊνα /  βίρα την καδένα. Ο Αντώνης είχε 
απογοητευτεί και που να βρεις δύτη Κυριακή ξημέρωμα. Έβλεπα τα βουνά 
ολόλευκα και το κρύο τσουχτερό και δεν τόλμαγα να βουτήξω χωρίς στολή στα 
7 μέτρα. Τελικά κατάφερα να απομακρύνω την άγκυρά μας από το ρεμέτζο 
και την έφερα επάνω μαζί με μια καδένα. Πλέον ήταν εύκολο με έναν κλέφτη 
να την ελευθερώσω.  
Η πλώρη μας έβλεπε το νότιο κάβο της Ελαφονήσου. Δεν τόλμησα να περάσω 
το στενό ανάμεσα στην Ελαφόνησο και Νεάπολη γιατί τα βάθη είναι οριακά.  
Κάποια στιγμή είδαμε τον ήλιο να χαράζει  πάνω από την ανατολική Μάνη και 
πίσω μας χιονισμένος ο Ταΰγετος 

Με ένα πολύ ελαφρύ αεράκι που μόλις φούσκωνε τα πανιά, συνεχίστηκε το 
ταξίδι μας ως τα νότια της Ελαφονήσου. Κάποια στιγμή το μάτι μου πήγε ψηλά 
στο άλμπουρο. Βλέπω το μαντάρι της Τζένοα κομμένο ανάμεσα στο δέσιμο 
και το ράουλο του. Ευτυχώς δεν είχε ξετυλιχτεί όλη η τζένοα γιατί θα κυλούσε 
μέσα από τον οδηγό κάτω.   
Περάσαμε από την ΝΔ πλευρά της Ελαφονήσου, είδα από μακριά την παραλία 
του Σίμου που τόσες θύμισες μου έφερε στο νου, και συνεχίσαμε για κάβο 
Μαλιά. 
Ο Γιώργος είχε φέρει τσίπουρο παραγωγής του και είπαμε μετά μουσικής τον 
Αντώνη, να το τιμήσουμε, συνοδευόμενο από μια ομελέτα. 
Κάτω από το φάρο του κάβο Μαλιά, ο Αντώνης κάθισε στην πλώρη και με  την κιθάρα στα χέρια, την φυσαρμόνικα 
στερεωμένη στο στόμα, μας ταξίδεψε μουσικά. 
Πλησιάσαμε τον εντυπωσιακό μεσαιωνικό οικισμό της Μονεμβάσιας και δέσαμε στο τουριστικό καταφύγιο που 
βρίσκεται υπό κατασκευή.  Φυσικά δεν μπορούσαμε να μην περπατήσουμε αλλά και να πετάξουμε επάνω από τον 
«ζωντανό» και άψογα διατηρημένο μεσαιωνικό οικισμό της Μονεμβασίας, που βρίσκεται σκαρφαλωμένος σε έναν  
απόκρημνο βράχο, που συνδέεται με την Πελοπόννησο με μια στενή λουρίδα γης και μια γέφυρα. Ο τετραγωνισμένος 
παραδοσιακός οικισμός βρίσκεται προστατευμένος από ψηλά τείχη στις τρεις πλευρές και από κάθετα βράχια την 

τέταρτη πίσω πλευρά. 

Περπατώντας μέσα στον οικισμό 
ταξιδέψαμε στο χρόνο, με το 
μάτι μας να σκλαβώνει η 
αρχιτεκτονική και  τα διάσπαρτα 
μνημεία και εκκλησίες. Αξίζει να 
ανέβεις ψηλά στο βράχο για να 
απολαύσεις την υπέροχη θέα. 

Γεμάτος τουρίστες, Έλληνες 
αλλά και ανατολίτες ήταν ο 
οικισμός.  
Νύχτωσε όταν με την 
εμπλουτισμένη μας έστω και 
προσωρινά παρέα, τον Γιώργο 
και την Κατερίνα καταλήξαμε σε 
ένα ταβερνάκι.  

Φυσαρμόνικα και κιθαρα στο κάβο Μαλιά  

Μονεμβασια  
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8η μέρα πλεύσης Μονεμβασιά – Υδρα - Πόρος   (60 μίλια 9,6 ώρες, αναχώρηση 06:26 – 16:15)  Δευτέρα 28 Μάρτη 2022 

Νύχτα βγαίνουμε από το λιμάνι της 
Μονεμβασιάς. Περνάμε κάτω από το 
εντυπωσιακό νησί - κάστρο-οικισμό με τα 
χαμηλά φώτα του οικισμού να δημιουργούν 
μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα. 
Αρχίζει να χαράζει αλλά ο ήλιος ήταν 
κρυμμένος πίσω από βαριά σύννεφα και τη 
μουντή ατμόσφαιρα. Η Αφρικανική σκόνη 
είχε σκεπάσει την Ελλάδα και θα παρέμενε 
για 10 μέρες. Παρόλο που έδινε απόλυτη 
μπουνάτσα, είχαμε ένα 3-4αρη κόντρα 
αρκετά ενοχλητικό. Περάσαμε έξω από το 
λιμάνι του Γέρακα, το φυσικό αυτό φιόρδ 

αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν μας ώθησαν 
αυτή τη φορά να το επισκεφθούμε.  
Έχοντας ανατολικά μας τα νησάκια 
Παράπολα και τη Φαλκονέρα ο καιρός 
άρχισε να πέφτει και μπουνατσάρησε. 
Φτάνουμε στην Ύδρα και πλέουμε costa – costa στις ΒΔ ακτές. Μπαίνουμε στο λιμάνι και ω του θαύματος, υπήρχαν 
θέσεις ελεύθερες !!!. Ήταν όμως πολύ μουντός ο καιρός και νωρίς το μεσημέρι και είπαμε να συνεχίσουμε ως τον Πόρο 
για να μειώσουμε την απόσταση από την Καλλιθέα, αν και μπορούσαμε να το κάνουμε non stop. 
Με απόλυτη μπουνάτσα περάσαμε τα Τσελεβίνια.  

Για μια ακόμα φορά, βρήκαμε την ευκαιρία να καταγράψουμε στροφές – ταχύτητα μόνο με μηχανή. Το σκάφος 
πραγματικά πολύ γρήγορο.  
Με 2.000 στροφές που συνήθως λειτουργούσαμε την YANMAR 3YM30 ισχύος 28,5hp (max στροφών που πιάναμε 
2.700) η ταχύτητά μας ήταν 6,5-6,8 κόμβους απόλυτα διασταυρωμένο (στο τέλος υπάρχει πίνακας στροφών / 
ταχύτητας) 
Πλησιάζουμε το νότιο δίαυλο του Πόρου με τον Γαλατά. Αριστερά μας, στις ανατολικές ακτές της Πελοποννήσου το 
«Λεμονοδάσος. 

 Μπαίνουμε πλέον στον 
σηματοδοτημένο λόγω αβαθών 
δίαυλο του Πόρου, και μια 
πινακίδα μας ενημερώνει ότι η 
μέγιστη ταχύτητα διέλευσης 
είναι 4 κόμβοι.   
Δίπλα μας περνά πλαναρισμένο 
ένα μικρό φουσκωτό με 
ψαροντουφεκάδες!!!.  
Ο δίαυλος οδηγεί κοντά στην 
προβλήτα του νησιού. Όσες 
φορές και αν τον περάσεις, 

εντυπωσιάζεσαι από την εικόνα 
που συναντάς. Διασχίζοντας τον 
δίαυλο σε μαγεύει η ομορφιά 
των νεοκλασικών σπιτιών με τα 
πολύχρωμα πορτοπαράθυρα 
και τις κεραμοσκεπές να 

ξεκινούν από την προβλήτα και να αγκαλιάζουν το εκκλησάκι με το «ρολόι του Πόρου», στην κορυφή του βράχου που 
κατασκευάστηκε το 1927. Δεκάδες τα σκάφη που είναι δεμένα στην προβλήτα αλλά και αρόδου. Περνάμε την προβλήτα 
πρόσδεσης των πλοίων της γραμμής και δένουμε στην πολύ μεγάλης χωρητικότητας προβλήτα για σκάφη αναψυχής, 

που ήταν άδεια από σκάφη.  

                                    Άδειο από σκάφη το λιμάνι της Υδρας  

                                                           Μια πανοραμική εικόνα του Πόρου  
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Ο Πόρος βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την Αττική και είναι αγαπημένος προορισμός πολλών σκαφών, μιας και 
υπάρχουν καλές υποδομές για πρόσδεση με ασφάλεια.  Άψογη οργάνωση από το λιμενικό Ταμείο και επιτέλους pillar’s 

σε λειτουργία, αν και δεν χρειαστήκαμε γιατί είχε ανέβει ήδη η θερμοκρασία. 
Μια βόλτα αρκετών χιλιομέτρων απαραίτητη στον οικισμό. Ανεβήκαμε και ως το ρολόι ατενίζοντας τον δίαυλο που 
χωρίζει τον Πόρο από τον Γαλατά. Η πόλη του πόρου είναι χτισμένη στο ηφαιστιογενές νησάκι «Σφαιρία».  

 

9η μέρα πλεύσης Πόρος – μαρινα Καλλιθέας    (30 μίλια 5 ώρες, αναχώρηση 06:55 – 11:55)  Τρίτη 29 Μάρτη 2022 

Τελευταίο σκέλος της διαδρομής με 
απόλυτη μπουνάτσα. 
Ώρα για περισυλλογή και ανασκόπηση. 
Πριν 11 μέρες φύγαμε από Αθήνα και 
μετά από 9 μέρες πλεύσης, χαλαρής 
μπορώ να πω, φτάναμε στον προορισμό 
μας, έχοντας διανύσει 413 μίλια με ένα 
μέσο όρο 46 μιλίων ανά ημέρα 
πλεύσης. Αν οι καιρικές συνθήκες 
(κυρίως παγωνιά) ευνοούσαν, θα 
μπορούσαμε να ταξιδεύουμε 
περισσότερες ώρες αλλά και να 
μειώσουμε την απόσταση στη νότια 
Πελοπόννησο κατά 50 μίλια 
(παρακάμπτοντας την Καλαμάτα και το 
Γύθειο και πηγαίνοντας από Πύλο – 

Ταίναρο – καβο Μαλια- Μονεμβασια).  
 

Ο σκοπός μας δεν ήταν μόνο η μεταφορά αλλά και η εξοικείωση του νέου καπετάνιου με την πλεύση, τα πανιά αλλά  και 
τα δεσίματα στα λιμάνια.  
Αλήθεια αμέτρητες ήταν οι εικόνες αλλά και πάσης φύσεως συναισθήματα  που καταγράψαμε στο σκληρό δίσκο του 
εγκεφάλου μας όλες αυτές τις μέρες. Αρχικά οι αγωνίες αφορούσαν τον τρόπο πλεύσης (δεν είχε δοκιμαστεί στο νερό 
όταν αγοράστηκε) , η κατάσταση των πάσης φύσεως εξαρτημάτων στη θάλασσα, η απόδοση του κινητήρα, αλλά και τα 
πανιά. Μετά την πρώτη μέρα πλεύσης, οι αγωνίες έφυγαν από την επιφάνεια, και πέρα από την ιστιοδρομία οι εικόνες 
που καταγράφαμε ήταν αμέτρητες και ποικίλες. Αξέχαστες οι στιγμές που ο  Αντώνης μας ταξίδευε μελωδικά στο σαλόνι 
ή στο deck με την κιθάρα, τη φυσαρμόνικα αλλά και τα τραγούδια του. Αξέχαστα τα συναισθήματα ιδιαίτερα του Αντώνη 
που δεν εγκατέλειπε το τιμόνι διορθώνοντας συνεχώς το τριμάρισμα των πανιών. Αξέχαστες όμως και οι βραδιές που 
τουρτουρίζαμε χωρίς θέρμανση ή το μπλέξιμο της άγκυρας στην Πύλο, ή το μπουρίνι στην Αγία Ευφημία που μας έκοψε 
μια πρυμάτσα       
 

Στοιχεία κατανάλωσης – στροφών/ταχύτητας 

Το συγκεκριμένο ιστιοπλοϊκό μήκους 11 μέτρων με κινητήρα diesel 29 hp, αν κινείται μόνο με μηχανή, αναπτύσσει 
ταχύτητα 6,5-6,8 κόμβους στις 2.000 στροφές. Απόλυτα μετρημένα καίει 0,424 Λίτρα/μίλι, υπολογίζοντας και 
λειτουργία μηχανής στο ρελαντί για δέσιμο - λύσιμο. 
Βασικά καίει τουλάχιστο 5 φορές λιγότερο από ένα σκάφος με κατανάλωση 2 λιτρα / μιλι και 7-10 φορές λιγότερο από 
διμήχανο.  
Δηλαδή για τα 413 μίλια που διανύσαμε θα θέλαμε αν πηγαίναμε ΜΟΝΟ με μηχανή, χρειαζόμαστε 175 λίτρα diesel, σε 
αντίθεση με ένα ταχύπλοο με κατανάλωση 3 λιτρα/μιλι που θα ήθελε 1.240 λίτρα βενζίνη.  
Με σημερινές τιμές κόστος για ιστιοπλοϊκό 175*1,968€=344€ 

 και για ταχύπλοο 1240* 2,118€=2.626€ . 
Διαφορά 2.282€ παραπάνω !!!! 

 

 

 

 

               Το πλήρωμα του «Εξάντα» στην Καλλιθέα  μετα από 413 μίλια ταξιδιού  

                  Χουρμουζιάδης Δημήτρης – Παγώνης Αντώνης  – Πριόβολος Σπύρος 
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Μετρήσεις ταχύτητα σε μπουνάτσα (με πανί ξεπεράσαμε τους 9 κόμβους) 
Στροφές Ταχύτητα 

1500 5,3 

1700 5,8-5,9 

2000 (λειτουργια) 6,5-6,8 

2200 6,9-7,1 

2400 7,3 

2500 7,4-7,5 

2650 max (πιάνει με νεκρά 3200 στροφές) 7,6 

 

 

 

 

Αφιερωμένο μέσα από την καρδιά μου στον φίλο μου Αντώνη, για να θυμάται το πρώτο του ταξίδι με τον «νέο του 
έρωτα» 

 

Σπύρος Πριόβολος 

Ο βεδουίνος της θάλασσας 
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