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…	the	international	voice	of	sail	training
…creating opportunities to change lives

Η επίσκεψη των μεγάλων διεθνών ιστιοφόρων εκπαιδευτικών πλοίων (Sail Training Tall Ships) στην 
Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα το 2010 για να συμμετάσχουν σε μια νέα διεθνή 
ρεγγάτα (που έχει αφετηρία και τερματισμό την Ελλάδα) είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Ένωση 
Ελλήνων Εφοπλιστών να επικοινωνήσει με τα μέλη της, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το ευρύτερο 
κοινό για ένα θέμα που είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ναυτιλίας: Την ανάγκη να προσελκυστεί 
σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός νέων στο ναυτικό επάγγελμα. 





πάρχει μια γενικά διαπιστούμενη κρίση στον ναυτιλιακό κλάδο 
οσον αφορά τη διαρκώς αυξανόμενη έλλειψη εξειδικευμένου 

προσωπικού στη θάλασσα. Η ιστιοναυτική εκπαιδευτική εμπειρία 
παρέχει στους νέους ανθρώπους βασικές δεξιότητες ναυτοσύνης, 
καλλιεργεί την αγάπη τους για τη θάλασσα και υπάρχουν σημαντικές 
ενδείξεις ότι πολλοί από αυτούς συνεχίζουν αργότερα επιδιώκοντας μια 
καριέρα στη θάλασσα. 

Ορισμένες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ιδιαίτερα στη 
Βαλτική) χρησιμοποιούν ιστιοφόρα εκπαιδευτικά. Ένας ολοένα 
μεγαλύτερος αριθμός Πολεμικών Ναυτικών ανά τον κόσμο έχουν 
στην ιδιοκτησία τους ή ναυλώνουν ιστιοφόρα εκπαιδευτικά σαν 
μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους δοκίμους τους.  
Γίνεται πλέον ευρύτερα αποδεκτό ότι η διδασκαλία στην τάξη και ο 
χρόνος θαλάσσιας εκπαίδευσης σε ένα ‘πλήρως αυτοματοποιημένο 
μεταλλικό κουτί’ δεν παρέχει ολοκληρωμένο πακέτο εκπαίδευσης. 
Η θαλάσσια εκπαίδευση πάνω στα εκπαιδευτικά ιστιοφόρα Tall 
Ships δίνει στους εκπαιδευόμενους νέους / δοκίμους μια βαθειά 
κατανόηση των δυνάμεων που ασκούν τα στοιχεία της φύσης στο 
θαλασσινό περιβάλλον, κατανόηση που μπορεί να αποβεί ζωτική σε 
μια πραγματική κρίσιμη περίσταση αργότερα στην σταδιοδρομία 
τους... πέραν του ότι συμβάλει στην απόκτηση πολύτιμων προσωπικών 
δεξιοτήτων, συνυφασμένων με την ιστιοναυτική εκπαίδευση, όπως είναι 
η ομαδικότητα, η πειθαρχία και τα ηγετικά προσόντα.

Υπάρχει επίσης νέα ανεξάρτητη τεκμηρίωση για την αξία της 
ιστιοναυτικής εκπαίδευσης για όσους φιλοδοξούν να κάνουν καριέρα 
στην θάλασσα (περιλαμβανομένων και ερευνών που έχουν διεξάγει οι 
κυβερνήσεις της Νορβηγίας, της Αυστραλίας και του Ομάν).

ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ•	1

Η Sail Training International έχει αρχίσει να εξετάζει τρόπους με τους 
οποίους η αξία της ιστιοναυτικής εκπαίδευσης στην προώθηση και 
βελτίωση της ναυτικής καριέρας στην ναυτιλία μπορεί να αναπτυχθεί με 
περισσότερες δομές και προσδιορισμό στόχων. Υπάρχουν ήδη σχέδια 
για συμμετοχή σ’αυτό του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και φορέων της ναυτιλίας. 

Αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
έχει μια μοναδική ευκαιρία να αναλάβει πρωτοβουλία  
(βλ. Μέρος 2) με την ευκαιρία της επίσκεψης Εκπαιδευτικών 
Ιστιοφόρων Tall Ships σε λιμάνι της περιοχής Πειραιώς, πριν την 
έναρξη της ‘Ιστιοδρομίας Tall Ships Ιστορικές Θάλασσες 2010’. 
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Η Βασική Ιδέα
Η βασική ιδέα είναι μια ημερίδα (συνοδευόμενη από πρακτική 
επίδειξη) για τα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, και ίσως 
και άλλων προσκεκλημένων, το οποίο θα φιλοξενηθεί από την 
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ή από κοινού απο την Ένωση Ελλήνων 
Εφοπλιστών και την Sail Training International).

Οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις θα:

Διερευνήσουν την φύση της κρίσης στην προσέλκυση νέων στο •	
ναυτικό επάγγελμα (ενδεχόμενα με ομιλητές και από το Διεθνή 
Ναυτιλιακό Οργανισμό και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Κομισιόν).

Τον ρόλο της ιστιοναυτικής εκπαίδευσης σαν παράγοντα •	
επίλυσης του προβλήματος (με ομιλητές από την Sail Training 
International πάνω στην ιστιοναυτική εμπειρία, και από έναν 
τουλάχιστον operator ιστιοφόρου εκπαιδευτικού, πάνω στις 
τελευταίες έρευνες ως προς την αποτελεσματικότητα της 
ιστιοναυτικής εκπαίδευσης στην προώθηση και αναβάθμιση 
της σταδιοδρομίας στη θάλασσα).

Η ημερίδα θα περιλαμβάνει επίσκεψη σε Εκπαιδευτικά Ιστιοφόρα 
(Tall Ships), ξενάγηση, και δεξίωση στο κατάστρωμα. 

ΗΜΕΡΙδΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ME ΘΕΜΑ
Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ & Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ •	

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΙΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ•	2

Χρηματοδότηση
Η συμβολή της Sail Training International (και της Sail Training  
Hellas – βλ. Μέρος 4) στον σχεδιασμό και την οργάνωση της 
ημερίδας δεν αποσκοπεί στο κέρδος. Θα γίνει μέ χρέωση ‘στο 
κόστος’, πάνω σε ένα προσυμφωνημένο προϋπολογισμό.

…	the	international	voice	of	sail	training
…creating opportunities to change lives





 ιστιοναυτική εκπαίδευση δεν αποσκοπεί απλά, η έστω 
κατ’εξοχή, στο να μάθει ο κόσμος να κάνει ιστιοπλοΐα. Η 

απόκτηση των τεχνικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων που 
απαιτούνται για να κυβερνηθεί ένα ιστιοφόρο πλοίο, με ασφάλεια 
και αποτελεσματικότητα, συχνά ένα μεγάλο Tall Ship τετράγωνης 
ιστιοφορίας, αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους της 
ιστιοναυτικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα για τους νέους. Ο στόχος είναι 
να αναπτύξουν ορισμένες από τις βασικές ‘δεξιότητες ζωής’ που 
θα εμπλουτίσουν τον χαρακτήρα τους και θα τους προετοιμάσουν 
καλλίτερα για τις απαιτήσεις της ζωής μέσα σε έναν κόσμο πού από 
πολλές απόψεις έχει γίνει πολυπλοκότερος και πιο απαιτητικός. Η 
αξία και η αναγκαιότητα τόσο της ικανότητας για ομαδική εργασία 
οσο και των ηγετικών προσόντων, κατέχουν θέση κλειδί μεταξύ 
αυτών.  Το ίδιο και η σφυρηλάτηση μιας πραγματικής αίσθησης 
προσωπικής αξίας και αυτοπεποίθησης. 

Σε άτομα κάθε ηλικίας, η εμπειρία της ιστιοναυτικής εκπαίδευσης 
προσφέρει περιπέτεια, πρόκληση και συναδελφικότητα. Για όσους 
αποβλέπουν σε μια σταδιοδρομία στη θάλασσα, παρέχει επιπλέον 
μια βαθιά κατανόηση των φυσικών δυνάμεων που δρουν πάνω σε 
κάθε σκάφος, και μια σειρά από σχετικές τεχνικές δεξιότητες.

TI EINAI ΙΣΤΙΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙδΕΥΣΗ (SAIL TRAINING)3
Η ιστιοναυτική εκπαιδευτική εμπειρία είναι προσιτή σχεδόν παντού 
και για όλους. Τα περισσότερα ιστιοφόρα παρέχουν την ιστιοναυτική 
εμπειρία σε απλούς ανθρώπους όλων των κοινωνικών στρωμάτων, 
και πολλά το κάνουν με μείγμα διαφορετικών εθνικοτήτων 
(πολυεθνική σύνθεση) πάνω στο σκάφος. Ορισμένα πλοία εστιάζουν 
σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ενώ άλλα εστιάζουν σε άτομα με 
δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής.

Εκτιμάται ότι περίπου 1,000 πλοία ανά τον κόσμο παρέχουν 
ιστιοναυτική εκπαίδευση, είτε σαν κύρια, είτε σαν μερική 
απασχόληση. H μεγαλύτερη συγκέντρωση τέτοιων πλοίων, και ο 
πιο διαφοροποιημένος στόλος (ως προς το μέγεθος των πλοίων, τα 
προγράμματα εκπαίδευσης και τον τύπο ταξιδιού) βρίσκεται στην 
Ευρώπη. Τα περισσότερα εκπαιδευτικά ταξίδια διαρκούν από μία 
έως τρείς εβδομάδες. Ορισμένα μπορεί να εχουν διάρκεια μηνών, 
και σε μερικές περιπτώσεις ακόμη περισσότερο. Στην πλειοψηφία 
τους τα πλοία ανήκουν ή διαχειρίζονται από ιδρύματα και μη-
κερδοσκοπικές οργανώσεις, αρκετά ανήκουν σε Πολεμικά Ναυτικά 
και Ναυτικές Ακαδημίες, ενώ ορισμένα σε εμπορικές εταιρείες, ή 
ακόμη και σε ιδιώτες.
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Sail Training International είναι μία φιλανθρωπική (μη-
κερδοσκοπική) οργάνωση με δραστηριότητες ανά τον κόσμο. 

Μέλη της είναι οι εθνικοί οργανισμοί ιστιοναυτικής εκπαίδευσης 
(National Sail Training Organizations) από 26 χώρες (στην Ευρώπη, τη 
Βόρειο Αμερική, την Αυστραλία και την Ασία). Η διεθνής οργάνωση, 
απασχολεί ολιγάριθμο αμειβόμενο προσωπικό, με βάση το Ηνωμένο 
Βασίλειο, καθώς και ένα μεγάλο διεθνές επιτελείο εθελοντών υψηλής 
επαγγελματικής κατάρτισης. Σκοπός της είναι η διαπαιδαγώγηση και η 
εξέλιξη των νέων κάθε εθνικότητας, κουλτούρας, θρησκείας, ικανότητας 
ή κοινωνικής προέλευσης, σε διεθνές επίπεδο, μέσα από την εμπειρία 
της ιστιοναυτικής εκπαίδευσης.

Η Sail Training International επιτυγχάνει αυτο τον σκοπό της μέσα 
από μια σειρά δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Αυτές περιλαμβάνουν 
αγώνες και άλλες εκδηλώσεις των εκπαιδευτικών ιστιοφόρων Tall Ships, 
συνέδρια και σεμινάρια, εκδόσεις και παρουσιάσεις DVD, διεθνείς 
μελέτες και έρευνες. Περιλαμβάνουν επίσης, το Class A Tall Ships Forum 
(Forum των Iστιοφόρων Tall Ships Kλάσης Α), μέλη του οποίου είναι οι 
διαχειριστές των περίπου 70 μεγαλύτερων ιστιοφόρων εκπαιδευτικών 
τετράγωνης ιστιοφορίας (square-rigged tall ships) και το International 
Youth Forum (Διεθνές Forum Nέων), μέλη του οποίου είναι νέοι και 
νέες κάτω των 26 ετών και εκπροσωπούν τα συμφέροντα των νέων 
εκπαιδευόμενων παγκοσμίως).

Βασική αρχή του οργανισμού, ιδιαίτερα μέσα από τις εκδηλώσεις που 
οργανώνει, είναι η προώθηση της διεθνούς κατανόησης και φιλίας,  
για την οποία η Sail Training International είχε προταθεί για το  
Nobel Ειρήνης 2007.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ H SAIL TRAINING INTERNATIONAL4
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Ποια είναι η Sail Training Hellas

Η Sail Training Hellas, πρόσφατο μέλος της διεθνούς οικογένειας 
της Sail Training International, δημιουργήθηκε από ανθρώπους που 
ενδιαφέρονται να προωθήσουν και να αναπτύξουν τις δραστηριότητες 
της ιστιοναυτικής εκπαίδευσης προς όφελος των νέων ανθρώπων 
στην Ελλάδα. Αυτό περιλαμβάνει και την συνεργασία με κυβερνητικές 
αρχές και άλλους συναφείς φορείς (κυρίως της ναυτιλίας) ωστε να 
ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί η χρήση ιστιοφόρων Ελληνικής 
σημαίας για την παροχή συστηματικών προγραμμάτων ιστιοναυτικής 
εκπαίδευσης.  
Η Sail Training Hellas δημιουργήθηκε επίσης με το στόχο να 
προσελκύσει στην Ελλάδα διοργανώσεις και εκδηλώσεις των 
εκπαιδευτικών ιστιοφόρων Tall Ships και έχει ηδη εξασφαλίσει την 
συμμετοχή του Βόλου και του Λαυρίου σαν λιμάνια εκκίνησης και 
τερματισμού αντίστοιχα της Ιστιοδρομίας των Tall Ships Ιστορικές 
Θάλασσες 2010 (βλ. επίσης Mέρος 5). Η Sail Training Hellas αποσκοπεί 
στην υποστήριξη της πολιτικής και των δραστηριοτήτων της Sail 
Training International στην Ελλάδα και αντιπροσωπεύει την Ελλάδα στα 
όργανα της Sail Training International. 
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Sail Training International οργανώνει δύο κυρίως τύπους 
εκδηλώσεων που προάγουν, ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την 

ανάπτυξη της ιστιοναυτικής εκπαίδευσης:

Αγώνες / Ιστιοδρομίες
Η Sail Training International είναι ο μοναδικός διεθνής οργανισμός 
παγκοσμίως, ο οποίος διοργανώνει αγώνες και ιστιοδρομίες 
για τα εκπαιδευτικά ιστιοφόρα. Ο κεντρικός στόχος αυτών των 
διοργανώσεων είναι η εξέλιξη και διαπαιδαγώγηση των νέων 
ανθρώπων και η προαγωγή της διεθνούς κατανόησης και φιλίας  
(για την οποία, όπως σημειώθηκε προηγουμένως, η Sail Training 
International προτάθηκε για το Nobel Ειρήνης 2007). Η πλειονότητα 
αυτών των διοργανώσεων λαμβάνει χώρα στις θάλασσες γύρω από 
την Ευρώπη, από την Βαλτική ως την Μαύρη Θάλασσα. Αυτές είναι 
κυρίως:

Οι αγώνες ‘Tall Ships Races’ στη Βόρεια Ευρώπη•	 .  
Αυτοί λαμβάνουν χώρα κάθε καλοκαίρι (Ιούλιο/Αύγουστο) με 
κυκλική εναλλαγή των θαλάσσιων περιοχών: Βόρεια Ιβηρική 
χερσόνησο και ακτές τού Ατλαντικού, Βόρεια Θάλασσα και 
Βαλτική.  Περιλαμβάνουν τέσσερα ή πέντε λιμάνια φιλοξενίας 
κάθε φορά και προσελκύουν έναν στόλο 8 - 100 και πλέον 
εκπαιδευτικών ιστιοφόρων Tall Ships από 20 - 30 χώρες, 6 - 
8,000 εκπαιδευόμενα μέλη πληρώματος από 30 - 50 χώρες, 
ένα εκατομμύριο επισκέπτες κατά μέσο όρο σε κάθε λιμάνι 
φιλοξενίας και γύρω στους 300 - 400 εκπροσώπους μέσων 
μαζικής ενημέρωσης. 

δΙΕΘΝΕΙΣ ΙΣΤΙΟΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΚδΗΛΩΣΕΙΣ5 Οι Ιστιοδρομίες των Tall Ships στην Μεσόγειο και •	
τις γειτονικές θάλασσες. Αυτή η νέα σειρά ετήσιων 
διοργανώσεων θα λαμβάνει χώρα την Άνοιξη ή το Φθινόπωρο 
με κυκλική εναλλαγή των θαλάσσιων περιοχών: Αιγαίο και 
Μαύρη Θάλασσα, Αδριατική και Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.  Αυτές οι διοργανώσεις θα περιλαμβάνουν τέσσερις 
λιμένες φιλοξενίας κάθε φορά και, αρχικά τουλάχιστον, 
αναμένεται να προσελκύουν έναν μικρότερο στόλο σε σχέση 
με τους αγώνες που διοργανώνονται στη Βόρεια Ευρώπη. Η 
πρώτη διοργάνωση αυτού του τύπου θα γίνει το 2010 με λιμένες 
φιλοξενίας στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Τουρκία, κάτω από την 
ονομασία «Ιστιοδρομία Tall Ships Ιστορικές Θάλασσες 2010».

Το 2010 η Sail Training International θα οργανώσει τέσσερις εκδηλώσεις 
στην Ευρώπη με τη συμμετοχή 11 λιμένων σε εννέα χώρες.  Σ’αυτές 
τις εκδηλώσεις θα συμμετέχουν συνολικά κάπου 150 εκπαιδευτικά 
ιστιοφόρα πλοία, πάνω από 10,000 εκπαιδευόμενα μέλη πληρώματος, 
γύρω στους 10,000,000 επισκέπτες στους λιμένες φιλοξενίας και 
αρκετές εκατοντάδες εκπρόσωποι μέσων μαζικής επικοινωνίας.

Συνέδρια / Σεμινάρια
Η Sail Training International οργανώνει ενα ετήσιο συνέδριο 
για εκείνους που εμπλέκονται με την ιστιοναυτική εκπαίδευση 
και τις εκδηλώσεις των Tall Ships, καθώς και σεμινάρια κατά 
περιστάσεις. Στο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο μετέχουν γύρω στους 
450 εκπροσώπους από περίπου 30 χώρες. Το συνέδριο του 2009 
πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 20-21 Νοεμβρίου.

…	the	international	voice	of	sail	training
…creating opportunities to change lives
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