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Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος διοργάνωσε για 15η χρονιά  τον αγώνα
Ιστιοφόρων Σκαφών Ανοιχτής θαλάσσης με την ονομασία ‘ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΟ"
στις 28/10/15. Η πρωτοτυπία και ο στόχος του αγώνα είναι η ολοκλήρωση
συγκεκριμένης διαδρομής υπό μορφή τρίγωνου στον κόλπο της Βούλας. 
Μετά το τέλος του αγώνα, περίμεναν τους αγωνιζόμενους τα βραβεία του
αγώνα.  Τον αγώνα τίμησαν  και οι δημοτικές αρχές με πρωτοστατούντα
τον  Δήμαρχο  της  περιοχής  Βούλας  Βουλιαγμένης  Βάρης  κ.  Γρηγόριο
Κωνσταντέλλο, όπως επίσης και οι λιμενικές αρχές της περιοχής.
Στην  συνέχεια..  Το  πρώτο  σκάφος  πήρε  αντί  για  κύπελλο  ένα
γουρουνόπουλο-κουμπαρά το οποίο θα το κρατήσει ένα χρόνο μέχρι να
δοθεί στον νικητή της επόμενης χρονιάς. Δεν σταματάει όμως εδώ το
βραβείο,  γιατί  ακολούθησε  παράλληλα  ένα  αληθινό  κριτσανιστό
φρεσκοψημένο ζεστό γουρουνόπουλο σε ταψί το οποίο και καταναλώθηκε
από τους νικητές εν ριπή οφθαλμού !!
Όλοι οι υπόλοιποι είχαν να απολαύσουν από τα 2.000 ζεστά φρεσκοψημένα
σουβλάκια μαζί με 70 κιλά πανσέτες, 40 κιλά λουκάνικα, Παστουρμά,
σουτζούκι, πατάτες φούρνου, σαλάτες, αναψυκτικά και άπειρες μπύρες
και βέβαια μετά από όλα αυτά υπήρχε και η ανάλογη δόση σοκολατογλυκού
γλυκού. Ο Όμιλος είχε χορηγό την εταιρεία αλλαντικών ΜΙΡΑΝ οπότε
είναι αντιληπτό ότι η ποιότητα των αλλαντικών  βρισκόταν σε πολύ
υψηλά  επίπεδα.  Όλα  τα  εδέσματα  ήταν  φτιαγμένα  επί  τόπου  με  την
φροντίδα  και  την  επιμέλεια  ολόκληρης  ομάδας  που  προετοιμάστηκε
αρκετές μέρες πριν τον αγώνα.
Ο Όμιλος κάθε χρονιά φροντίζει να έχει στην διάθεση των αθλητών όλες
τις απαραίτητες υποδομές ποτά,  φαγητά , μουσική κ.λπ. και πάνω από
όλα τη θετική διάθεση όλων των μελών και του ΔΣ του ομίλου, ώστε να
νοιώσουν πραγματικά ότι είναι ένα ιστιοπλοϊκό γλέντι, με σκοπό να
φέρει κοντά όλα τα πληρώματα. 
Ελάχιστα σκάφη δεν συμμετέχουν στο επερχόμενο γλέντι και αποχωρούν
μετά το τέλος του αγώνα, μιας και είναι πολλές φορές η απόσταση πολύ
μεγάλη έως την επιστροφή τους. Η φετινή χρονιά όπως και  προηγούμενες
έχουν  ιστιοπλόους  που  έρχονται  από  διάφορα  μέρη  της  Ελλάδας
προκειμένου να τρέξουν αυτό τον αγώνα. 
Τα ιστιοπλοϊκά σκάφη κατά την διάρκεια του πεντάωρου τσιμπουσιού ,
είχαν  αράξει  αρόδου  και  με  τη  φροντίδα  του  ομίλου  τα  πληρώματα
μεταφέρθηκαν στη στεριά.

Η Ιστορία του αγώνα είναι απλή. Κάποια στιγμή 28 Οκτωβρίου 2001 ήταν
5  κυβερνήτες  σκαφών  του  Ναυτικού  Ομίλου  Βούλας  .  Αποφάσισαν  να
κοντραριστούν σε ένα τριγωνάκι μέσα στον κόλπο και γύρω από τις
βραχονησίδες. Μετά το τέλος του αγώνα, συμφωνήθηκε να παραγγελθούν
σουβλάκια για όλα τα πληρώματα και ο πρώτος να μην πληρώσει! Μιας και
ήταν 28 Οκτωβρίου, όλοι είχαν τον ανάλογο χρόνο ώστε να  περάσουν
καλά.  Όπως  και  έγινε.  Την  επόμενη  χρονιά  συμμετείχαν  σκάφη  από
γειτονικούς ομίλους και μέσα σε 3 χρόνια αυξήθηκε το ενδιαφέρον και η
συμμετοχές, ώστε να γίνει εισήγηση για την ονομασία του αγώνα και την
θέσπιση πλέον του βραβείου Γουρουνόπουλου. Η συνέχεια δόθηκε, όταν ο



αγώνας πέρασε στο επίσημο πρόγραμμα αγώνων της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής
Ομοσπονδίας το 2011. 
Η  μέχρι  τώρα  συνέχεια  αποδεικνύει  ότι  αναγνωρίζεται  από  τους
ιστιοπλόους  σαν  ένας  όμορφος,  ασφαλής  και  παράκτιος  αγώνας  .
Σημαντικό είναι ότι επειδή γίνεται σε πολύ μικρή απόσταση από την
ακτή  και  τον  Όμιλο,  υπάρχουν  πολλοί  θιασώτες  του  αγώνα  που
παρακολουθούν και ζουν τον αγώνα από την στεριά !
Ο αγώνας Γουρουνόπουλο είναι μια πρωτοτυπία για τα Ελληνικά δεδομένα
και μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία σε κάθε της μορφή, είτε είναι
αθλητική,  είτε  είναι  γαστριμαργική  εμπειρία,  και  ιδιαίτερα  όταν
συνοδεύεται από την παρέα 550 ιστιοπλόων.
Ο Δημήτριος Λέκκας με το σκάφος ACTIVISTA ήταν ο πρώτος νικητής της
πολυπληθέστερης κατηγορίας και πήρε και το επαμειβόμενο έπαθλο.


