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Η  ομάδα  άρχισε  να  δραστηριοποιείται  στα  πλαίσια  του  Πανεπιστημιακού
γυμναστηρίου Ηρακλείου από τον Σεπτέμβριο του 2015, με το  σκάφος  Physalia-
Physalis,  υπό  την  εποπτεία  της  Επιτροπής  Ιστιοπλοΐας  που  ορίστηκε  από  την
Σύγκλητο  τον  Σεπτέμβριο  2015.  Η  δράση  τη  ομάδας  αφορά  αγωνιστικές
δραστηριότητες και δράσεις αναψυχής και εκμάθησης με την συμμετοχή συνολικά
περί των 20 μελών (επισυνάπτεται λίστα) αλλά και άλλων περιστασιακών χρηστών.
Τα μέλη της ομάδας έχουν αναλάβει την συντήρηση του σκάφους και των υλικών
(ιστίων, τρέιλερ κλπ). Στις 2 αγωνιστικές περιόδους (2015-2016) η ομάδα συμμετέχει
ανελλιπώς  σε  όλους  τους  αγώνες  της  κλάσης  J24 με  συμμετοχή   14  μελών,   με
διατελέσαντες  κυβερνήτες  τους  Ν.  Καπνιση,  Γ.  Δελληγιωργη  και  Μ.  Ρουσση,
υπεύθυνο πληρώματος/απόστολων τον Γ. Πετεκιδη και σε στενή συνεργασία με τον
Γυμναστή του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Ηρακλείου κ. Στέλιο Ζαχαριουδακη.

Οι κύριες δράσεις της ομάδας  συνοψίζονται παρακάτω:

Καλοκαίρι 2015: 

Το πλήρωμα του σκάφους Physalia-Physalis ολοκλήρωσε, με προσωπική εργασία και
χρηματοδότηση από μέλη του  εκτεταμένες  επισκευές του σκάφους που κρίθηκαν
απαραίτητες από άποψη ασφάλειας και χρόνιζαν. Συγκεκριμένα, ανακατασκευάστηκε
το  deck, στρώθηκε αντιολισθητική επίστρωση και επισκευάστηκε με την επίβλεψη
εξειδικευμένου μηχανικού, μέλους της ομάδας, και από ειδικό τεχνίτη το άλμπουρο
και η καρίνα.



Ιανουάριος 2016:

Το πλήρωμα  του  σκάφους  Physalia-Physalis έκλεισε  μια  επιτυχημένη  αγωνιστική
χρονιά  (2015)  εκπροσωπώντας  το  Πανεπιστήμιο  Κρήτης  στην  Ετήσια  Απονομή
Επάθλων  που  διοργάνωσε  η  Επιτροπή  Ανοικτής  Θαλάσσης  της  Ελληνικής

Ιστιοπλοϊκής  Ομοσπονδίας  για  την  ετήσια  κατάταξη  των  αγώνων  Ιστιοπλοΐας
ανοικτής θαλάσσης του 2015 στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
(ΕΟΕ).  Το πλήρωμα  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  βραβεύτηκε,  παρουσία  του
Υφυπουργού  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  κ.  Σταύρου  Κοντονή  και  πλήθος
ιστιοπλόων από όλη την Ελλάδα, για την  κατάκτηση της  3  ης   θέσης στην Γενική
Κατάταξη της κλάσης   J  24 σε σύνολο 16 συμμετοχών. Το αγωνιστικό πλήρωμα του
σκάφους  για  το  2015 αποτελούταν  από  τους  Πετεκίδη  Γιώργο,  Καπνίση Νίκολα,
Γλυνό Μανώλη, Σουρλίγκα Μάνο, Δημήτρη Δίκα, Σεβαστάκη Μαρία, Παπαδόπουλο
Γιώργο,  Βερβελάκη  Νίκο  και  Ρούσση  Γιάννη  (συνολικά  9  άτομα).  Η  ομάδα  του
Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετείχε ανελλιπώς σε όλους τους Διασυλλογικούς αγώνες
και στις 2 φάσεις του Πανελλήνιου πρωταθλήματος J24.

Αγωνιστική σεζόν 2016:

Ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν, συζητήθηκε με όλα τα μέλη της ομάδας μετά από
πρόσκληση  της  επιτροπής  Ιστιοπλοΐας  ο  κανονισμός  λειτουργίας  της  ομάδας  στα
πλαίσια του Γυμναστηρίου. Η τελική του μορφή μετά την διαβούλευση κατατέθηκε
στην  Σύγκλητο  του  ΠΚ  τον  Φεβρουάριο  του  2016  και  εγκρίθηκε  από  την  νέα
Επιτροπή Αθλητισμού του ΠΚ τον Ιούνιο του 2016. Σχετικές ενημερώσεις των μελών
της ομάδας για την λειτουργία της δραστηριότητας πραγματοποιήθηκαν με e-mail και
κατ’ ιδίαν συναντήσεις από την επιτροπή Ιστιοπλοΐας και τον Γυμναστή, καθώς και
τον Πρόεδρο της νέας Επιτροπής Αθλητισμού Ηρακλείου, κ. Χ. Τσατσανη. 

Στα πλαίσια  αυτά,  μετά  από ανοιχτή  πρόσκληση  από το Γυμναστήριο  σε όλα τα
ενδιαφερόμενα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (Ιανουάριος 2016), συστάθηκε
νέα αγωνιστική ομάδα. Η αγωνιστική ομάδα του 2016 περιλάμβανε αρχικά 10 μέλη
ανανεωμένη  μερικώς  από  το  2015 με  την  προσθήκη  νέων  ιστιοπλόων,  όπως  του
Thomas Zelenca (μεταπτυχιακού φοιτητή Βιολογίας) αλλά και παλαιών, όπως του Γ.



Δεληγιωργη  (Ερευνητή  ΙΤΕ,  έμπειρου
στην κλάση J24) και του Γ. Μ. Ρουσση
(μεταπτυχιακού  φοιτητή  Βιολογίας,
πρώην  μέλους  της  εθνικής  ομάδας
ιστιοπλοΐας).

Στην  ομάδα  αναψυχής/εκμάθησης
συμμετείχαν  συνολικά  περί  τα  20
μέλη.  Η ομάδα σε  συνεργασία  με  τα
εμπειροτέρα   μέλη  της  αγωνιστικής
ομάδας πραγματοποιούσε προπονήσεις
και  δράσεις  εκμάθησης  περίπου  μια
φορά  την  εβδομάδα.  Επίσης
διοργανώθηκε  μια  ημερησία  εκδρομή

στην  Ντία  με  το  Ιστιοπλοϊκό  σκάφος  ανοιχτής  Θαλάσσης  (Aegean Dream)
ιδιοκτησίας του μέλους  της ομάδας Θ. Αθανασίου (μεταπτυχιακού φοιτητή ΤΕΤΥ,
Ναυτικού Μηχανολόγου). 

Η  αγωνιστική  ομάδα οργανώνει
προπονησεις  σε  εβδομαδιαια  βάση  και
συμμετείχε  σε  5  διασυλογικους  αγωνες,
σε  2  αγωνες  Πανελληνίου
πρωταθλήματος και στο  Christmas cup
του  ΙΟΗ.  Μετά  την  κατάληψη  της  3ης

θέσης στο  ranking list του 2015 και την
μερική ανανέωση της ομάδας το Physalia-
Physalis κατέλαβε το  2016 την 7η θέση
σε  σύνολο  16  σκαφών.  Αξίζει  να
σημειώσουμε  ότι  μέλη  της  ομάδας  (Ν.
Καπνισης,  Ν.  Βερβελακης,  Μ.
Σουρλιγκας) που συμμετείχαν στο δεύτερο
σκέλος  του  πρωταθλήματος  με  το
νεοαποκτηθέν  ιδιόκτητο  σκάφος  Anassa

κατέλαβαν επίσης την 6η θέση.
 

Επισκευές  2016: μετά  τις  εκτεταμένες  επισκευές  του  2015  η  ομάδα  το  2016
προχώρησε  στην ανακατασκευή  του  τρέιλερ  του  σκάφους  καθώς  και   μικρότερες
επεμβάσεις στο σκάφος καθώς και στην συνεχή συντήρηση και επισκευή των πανιών

Στα πλαίσια της οργάνωσης της ομάδας μέλη ανέλαβαν τις εξής αρμοδιότητες: Μ.
Γλυνος  (ταμείο),  Α.  Αθανασίου  (σύμβουλος  συντηρήσεων  και  επισκευών),  Γ.Μ.
Ρουσσης  (συντονιστής  προπονήσεων),  Γ.  Πετεκιδης  (υπεύθυνος



σκάφους/αποστολών),  Γ.Μ.  Ρουσσης,  Γ.  Δεληγιωργης,  Ν.  Καπνισης  (κυβερνήτες
αγώνων) 

Οικονομικά στοιχεία:
Με βάση τον κανονισμό και γνώμονα την ανάγκη σωστής συντήρησης του σκάφους
και των υλικών που παρέχονται στην ομάδα από το ΠΚ και μετά από συμφωνία όλων
των  μελών  της  ομάδας  ορίστηκε  εισφορά  100  ευρώ/εξάμηνο  για  τα  μέλη  τη
αγωνιστικής ομάδας και 60 ευρώ/εξάμηνο (ή 15 ευρώ/μηνά) για τα μέλη της ομάδας
αναψυχής/εκμάθησης.
Χρηματοδότηση  από το ΠΚ της δράσης: Το Γυμναστήριο κάλυψε την ασφάλεια του
σκάφους για το 2017 (95 ευρώ).

Σχετική λίστα εσόδων-εξόδων δίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στον Γυμναστή,
και την επιτροπή Ιστιοπλοΐας ή μετά τον ορισμό της, την νέα Επιτροπή Αθλητισμού. 

Οι συνολικές εισφορές της ομάδας (από Σεπτ. 2015) είναι 2784 ευρώ
Τα έξοδα είναι: 2600 Ευρώ
(επισυνάπτεται λίστα)

Περαιτέρω  προτάσεις  για  την  εύρυθμη  λειτουργιά  της  ομάδας  καθώς  και  νέες
δράσεις: 

 Οργάνωση  σεμιναρίων  ιστιοπλοΐας  ανοιχτής  θαλάσσης  και  J24,  με
υπεύθυνους οργάνωσης τους  Γ. Δεληγιωργη (εμπειρο Ιστιοπλο της κλασης
J24  και  διοργανωτη  σχολων  J24),  Γ. Ρουσση  (παλαιο  μελος  της  Εθνικης
ομαδας Ιστιοπλοϊας, Πανελληνιονίκης και με συμμετοχες σε διεθνής αγωνες)
και Θ. Αθανασίου (μεταπτυχιακού φοιτητή ΤΕΤΥ, Ναυτικού Μηχανολόγου).
Θα επιδιωχθει επισης η συμμετοχη Γυμναστη με ειδικοτητα Ιστιοπλοϊας όπως
το μελος της ομάδος Θ. Πρεκας και δοθει εμφαση τοσο στην θεωρητικη και
πρακτικη εκπαιδευση νεων ιστιοπολων οσο και η ενημερωση και τηρηση των
απαραιτητων κανόνων ασφαλειας.   

 Προτείνεται  η  δημιουργία  ιστοσελίδα  και  η  τακτική  ενημέρωση  μελών
Γυμναστηρίου  μέσω  της  ιστοσελίδας  του  Γυμναστηρίου  και  με  την
συνεργασία του Γυμναστή Σ. Ζαχαριουδακη.


