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Mediteran 2018
1. avgust 2018, sreda

Egejsko morje
Ormos Panagia - Ormos Dhimitriaki, Grčija

Lep in miren zaliv je kot nalašč za prenočevanje. Dno je mešanica blata, mivke in trave, zaliv je zaprt, torej morje ni kaj
posebej bistro. Zato se opoldan prestaviva miljo stran in se skopava pred dolgo mivkasto plažo. Tokrat je muzika z obale
zastonj. Ni pa rave party na plaži ravno po najinem okusu. Delava, telefonariva, se kopava in proti večeru prestaviva v
sosednji zaliv.
Tokrat je morje čisto, na dnu je mivka in sidrišče je tako odlično za prenočevanje, kot tudi za čofotanje. No, saj tudi včeraj
so se sosedje veselo kopali, le midva ne. Očitno sva malo zbirčna. Če se ne vidi do dna, ne greva v morje.
Včeraj sem se naučil, da meduze, ki jih videvava plavati okoli barke niso nevarne. Niso po niti dijeti proti putiki. Imenujejo
se morska cvetača. Krfjola, torej. Ja, že vem, zakaj mi meduze nikoli niso dišale na krožniku. Organizem sam takoj oceni,
kaj ni zdrava hrana.
Zato je pa po dieti vse kar se zvečer lepo scvari na žaru. Pipico in alkohol sem pa iz logičnih vzrokov preskočil. Sinoči sem
porabil še zadnje julijske vključene količine v paketu "Odklop - neomejeno" (ne vem, zakaj ne bi imel tudi pri
prehranjevanju pakete, če jih imam pa lahko pri mobilnem operaterju?). Danes je avgust in potrebno se je obnašati
racionalno. Dolg bo še ta mesec, dolg.

zaliv Dhimitriaki kjer je privatni camp, nekaj hišic, urejena
zelena trata, nobene natrpanosti, cena pa mora biti
verjetno temu primerna?

tako redko napolnjen camp pa ne vidiš pogosto
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danes je bilo pa kar večje področje, sicer enake vrste,
koral, pa tudi vetrnice različnih barv so bile

kar nekaj vrst rib je bilo, samo ne vem, če je bila kakšna
večja kot naša vaba :)

popoldan je bilo v zalivu več motornjakov , ki pa so izplule
že veliko pred nočjo; zvečer v zalivu poleg nas le še
katalanska jadrnica katero smo srečali v Limnosu

ta vrsta ježa je vedno imela nekaj na sebi, ta na fotki eno
koralo

morska cvetača v svojih lepih barvah

. ....

2. avgust 2018, četrtek

Ormos Dhimitriaki - Nisos Dhiaporos, Grčija

Končno pravo poletje. Včeraj opoldne je bila še nevihta v okolici, ponoči se je bliskalo nekje zelo v daljavi in danes je toplo
in sončno. Turkizno morje vabi. Mala ne plava v običajnem bazenu, ampak v bazenu v toplicah. Satelitski senzorji pravijo,
da ima morje na odprtem 27 stopinj, v tem zalivu je verjetno okoli 30 stopinj. In čisto ob obali pred mivkasto plažo, še
nekaj stopinj več. No, baje se bo v naslednjih dneh dvignil meltemi, ki zna stvari postaviti v hladnejše okvire. Letos ga
pravzaprav sploh še ni bilo. Itak pa je ta konec precej bolj miren, kot ostali del Egejskega morja. Odlično področje za vse,
ki ne marajo vetra. Ampak. Sem je treba priti. In to običajno proti meltemiju.
Včeraj zvečer sva na Mali posedela s Katalancema iz Kiviane in petnajst minut (od osmih zvečer do enajstih ponoči) smo
klepetali. Čas je relativna koordinata našega koordinatnega sistema, vsaj tako trdi sodobna fizika. Bo že držalo, saj smo to
ob flaški vina nedvoumno dokazali.
Popoldan se premakneva v sosednji zaliv. Tukaj je toliko sidrišč v raznih zalivih, ki so eno od drugega odmaknjena nekaj
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sto metrov, da jih je nemogoče vse obdelati. Izbrala sva si zaliv za otočkom, ki je blizu trgovine, kruh morava kupiti. Pa
smo spet poleg Kiviane. Hja, tudi ona dva sta zavila v trgovino. Že včeraj sta nama povedala, da zna biti tukaj gužva. In
res je. Po pacifiških standardih. Pet ali šest nas je na sidrišču, dolgem pol milje. Po tleh je mivka, na obali peščena plaža
in v ozadju z gozdom in zeleno travo poraščen otoček z balvani, kot smo jih šli gledat (in plačat) na karibskih British Virgin
Islands. Ej, smo bili kreteni!
Nasploh je tole obljubljena dežela za jadralce. In še bolj za motornjakarje. Ni vala. Še največji val sem naredil jaz, ko sem
slabo miljo preko preliva odglisiral v trgovino in na frape z mojim majhnim gumenjakom in šibkim cvajtaktarjem. Razdalje
med različnimi zalivi so kot na Kornatih. Samo, da tam ni lepih zalivov z mivko po tleh. Takih, ki so primerni za varno
sidranje in imajo peščeno plažo na obali za izkrcanje. In tam je vstopnina in tam je koncesija in tam je turistična taksa in
tam je cruising permit. In tam živijo neprijazni ljudje. In imajo coast guard, ki kaznuje (tudi za za lase privlečene prekrške
neke zakonodaje, ki jo tako ali tako samo oni razumejo) - namesto, da bi pomagal turistom v njim tuji deželi, kot to počno
coast guardi drugod po svetu. Ja, zakaj že bi šel na dopust v Trbovlje?

nešteto zalivčkov

hobotnice nikakor nisem uspela ven zbezati.... pa tako
dobra bi bila v solati :)

vetrnica je kar žarela

klobase roza in rdečkaste barve - cela čreda :)
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popoldanski zaliv; kar dosti majhnih motornih čolnov; na
prvi motornjači pribijajo na ves glas glasbo in plešejo v
morju :) ...

fotkano iz morja; pa če ta skala nima oblike kurje glave :)

školjka se je veselo odpirala in zapirala

nekoč je bila hiška ....ob večernem soncu slikano iz morja

3. avgust 2018, petek

Nisis Dhiaporos - Ormos Sykias, Grčija

Čudovito jutro se je naredilo na jezeru. Meltemi se počasi prebuja (moral bi se že junija) in dopoldan rahlo vleče preko
otoka. Enkrat ali dvakrat se je zavrtela celo vetrnica, ki sicer starta pri osmih vozlih. Meni je tu všeč, Vesna navija za drug
zaliv, ki ga na veliko reklamirajo. Ah, ja...
Pa ni druge, kot da izplujemo, nočem se pregovarjat in razlagat, da tako lepo, kot je tukaj, ne bo. Pa naj reklame pišejo,
kar hočejo. Pa še greh se mi zdi, da bova s severa proti jugu motorirala, vsaj napoved je taka. Ampak, da bo mir v hiši...
Pol poti uspeva jadrat, potem motorirava v valu, ki se vali nekje iz smeri Dardanel okoli gore Athos. Točno v nos. Sidrava
v zalivu, za katerega Rod piše, da je reasonable shelter pred meltemijem. Pred vetrom je že, pred swellom pa nikakor.
Rola naju celo popoldne in bojim se, da bo ponoči podobno. Glede na napoved, ki zjutraj predvideva veter, bova verjetno
po hitrem postopku dvignila sidro in izginila v mirnejše vode.
Ampak. Plaža je pa lepa. Kot iz reklame! No, pa nisva niti oddingirala tja. Saj bi bila verjetno mokra, ko bi pristajala v valu
na mivki. In za plažo ni (skoraj) nič. Avtokamp. Vesna je sicer skočila tudi pod vodo, pa ni bilo kaj veliko videti. Hja, o tem
reklama molči...
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med potjo nešteto zalivov s peščeno plažo in poraščenimi
gozdovi

Zlata plaža, fotke z droni čisto drugače zgledajo kot te
moje; so pa kot običajno na tem koncu lepe plaže

urejene, s senčniki, ležalniki .... na splošno
delujejo urejeno

na koncu sva se sidrala pred kampom; zvečer slišala dva
otroka govoriti slovensko :)

Halkidiki

pod vodo pa tukaj ni bilo kaj dosti....ogromni kamni in
veliko ježev

no, vsaj nekaj novega na tem koncu ...

pa pravijo, da nimajo giric ...

ko sem videla to koralo sem dobila občutek, kot da vidim
gobo :)
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4. avgust 2018, sobota

Ormos Sykias - Porto Koufo, Grčija

Hja, včeraj sem se malo skašljal, ker mi ni bilo prav, da pot krojijo reklame in ne vremenske ter pomorske karte. In da sva
zapustila otočke, ki so meni pri srcu. Pa še lačen sem bil, ko sem pisal. In če si lačen, si čisto drugačen! Noč ni bila najbolj
prijetna, rolanja je bilo precej, pa še nevihto sva imela opolnoči. V postelji sem zasedel diagonalno pozo in se je dalo
preživeti do jutra. No, pa saj je podobno tudi na pasažah, kjer mirno spim med plovbo in se nič ne pritožujem..
Ampak, zjutraj pa auf in še pred kavico na pot. Nekam, kjer ne bo rolalo. Za spati je še nekako bilo, za stati pa nikakor!
Ormos Marathias je prvi zaščiten zaliv ob poti in po dobrih dveh urah sva spet v mirnih vodah. Spet se kopamo v
turkiznem morju in vetrnica pomaga pri proizvodnji elektrike. Meltemi se je končno zbudil. In dobili smo prvi gale warning
zaradi tega vetra letos. Saj, tukaj ga bo za štiri bofore, v centralnem Egeju pa je napovedana osmica. Kakorkoli, na
zahodni strani Sithonie sva lepo sparkirana pred vetrom in pred valom.
Pa si zaželiva v life. Dve milji dalje je Porto Koufo, popolnoma zaščiten zaliv z ozkim vhodom med previsnimi stenami. Po
pričakovanju je notri jezero. In gužva. Pomoli so vsi zasedeni, po dve ali tri barke so raftane. Ne bova se gužvala. Sidrava
se in oddingirava na sprehod, mezico in kavico. Tudi plin nabaviva, pa še po sindikalni ceni je povrhu vsega. Danes bomo
mirno spali, vsaj kar se vetra tiče. In ker ni videti čarteristov, čisto možno, da tudi kar se hrupa tiče...

zaliv Marathias kjer je bilo na obali le pet turistov

cel zaliv sama mivka, temni fleki so trava in midva edina
sidrana v celem zalivu

riba, ki sem jo prvič videla;ves čas se je plazila po tleh in
brskala s sprednjimi peruti po mivki;sem pa tja je tudi
zaplavala;

tukaj je razprla vsa krila/peruti ... riba po imenu leteči
gurnard - družina Dactylopterus
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spet en glavonožec :); povsod sama mivka, potem pa kup
kamenja in notri zakopan .... ah ja .. eni si pa dajo dela :)

od daleč sploh ni bilo videti, da je tukaj kakšna luka.... luka,
ki jo je naredila narava

ko zapelješ v zaliv se ti odpre dolga peščena plaža z
zelenim ozadjem

pri privezi dvakrat zasedeni-sicer pa, kaj bi pričakoval za
avgust?

tudi majhnih ribiških čolničkov je veliko videti

plaže polne mladih in starih; pretežno pa so grški turisti

čeprav je zelo zaprt zaliv je morje videti čisto

ni mi čisto jasno kaj lovijo s takimi ribiškimi palcami v
mivki? vidiš kje je izhod iz tega zaliva?
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5. avgust 2018, nedelja

Porto Koufo - Porto Karras, Grčija

Dobro sva spala, a jutro vabi v vodo. Za to je primernejši bolj odprt zaliv s čistim in turkiznim morjem. Na Sithonii jih je
ogromno, praktično cela obala je posejana s plažami v zalivčkih V eni uri plujeva mimo okoli desetih nekaj sto metrov
dolgih mivkastih plažah med skalnimi rtički. Zaradi mivke je morje povsod turkizno in kar vabi k skoku v bazen. Tudi
globine za sidranje so idealne. V tem vremenu bi lahko prespala v katerem koli izmed teh zalivov.
Ja, bi lahko, če bi se lahko sidrala. No, saj se je možno sidrati, je pa težko. Do sedaj je bilo sidranje lahko, klik na knofek
in odsidra naju sidrni vinč. Po novem ni več tako. Ko ravno potegnem ven (skoraj) vso verigo, zobnik spusti dušo.
A-ja-ja-jaaah! Tako, kot na Sri Lanki in Sejšelih. Očitno tale Quick ni zaupanja vredna oprema. Ali pa mene ne mara.
Samo fragment odsidravanj opravim sam, pa ravno meni se to zgodi. Ok, saj to je naključje, a vseeno... Razmisliti bo
potrebno o kakšni drugi varianti.
Ker na roko ne mislim dvigovat sidra (Vesna pa še manj), je edina opcija, da zavijeva v marino. Najbližja nama je
upmarket resortna marina Porto Karras. Sedaj pa pomembno! To je prva marina v kateri je bila Mala in je dražja od
Marine Izola! Saj kar ne morem verjeti. Tole sodi v rubriko "Saj ni res, pa je!". Ali pa v Riplyjev muzej "Believe it or not!".
Petindevetdeset evrov, all inclusive. To gre na konto "sidrni vinč". Ufff, bo drago popravilo...
Zvečer se Vesna spravi v pralnico, ko sva pa ravno v marini, jaz pa pogledam koliko me bo stala polomijada z vinčem.
Enakega ne dobim nikjer na netu. Pričakovano. Rezervni deli so, stane pa tisti zobnik, ki je šel rakom žvižgat toliko, kot
pol novega vinča. Hja, nov (drugačen) vinč pomeni pa drugačno luknjo v palubi. Ah, ja... Kaj pa, če se zapeljeva na Sri
Lanko in mi tam fantje zdrejajo novega? To je preverjena rešitev. Samo, kako se bova pa sidrala do tja?
In kako bova brez sidranja priplula v Solun, kjer naju čaka avto? Hmmm...

na današnjem sidrišču je bilo pod vodo kar se tiče koral,
več ali manj v tem stilu;

razen teh dveh rdečih lepotic, ki jih nisem mogla bližje
fotografirati zaradi vala in polno ježev okoli njiju

lepo morje in vsakih deset metrov peščena plaža, bark bi
lahko bilo desetkrat toliko

...in pri vsem tem neskončnem prostoru, se jahta parkira
pet metrov stran.... ne moreš verjeti :)
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na večih mestih so urejene plaže s senčniki in ležalniki; na
tej je videti bolj malo obiskovalcev

6. avgust 2018, ponedeljek

Porto Karras - Thessaloniki marina, Grčija

Dobrih 85 milj je do Soluna, sem naračunal sinoči. To je čisto spodobna plovba za en dan. Torej prideva na cilj danes
zvečer. Ampak. To je tako, če je dober veter. Kakšen pa bo? Takole pravi Navtex: "3-4 variable, smooth". Jasno, da je
potrebno "variable" prevesti v skladu z Murphyjevim slovarjem, kar pomeni: "ko je od zadaj je švoh, ko je od spredaj
močan". Motorček poje, le tretjino lahko motorsailava in deset milj prejadrava. Šele zadnjih sedem milj, ko obrneva okoli
rta direktno k marini, imava lepo trojko z boka in pred marino prijadrava s sedmimi vozli. Kot velika!
Med vožnjo je telefoniada. Yacht club za 6 evrov na dan je prost le do konca avgusta. V marini, kjer privez za en dan
stane celih 8,70 evra, je prostora dovolj. Jasno, ko je pa marina tako draga. Sta pa oba z mooringi, tako kot v Izoli. Spet
bo treba iz vode vleči umazan in smrdljiv štrik. In se kolovratiti med podvodnimi špagami, ki se jih tako enostavno ujame s
propelerjem. Še lažje, kot ribo v Pacifiku. In iz lockerja bo prvič po letu 2016 potrebno potegniti pasarelo. In jo zmontirati!
Tukaj ni pontonov. Privezati se je treba s krmo na betonski pomol. Tako je samo še v Izoli. Saj ni čudno, da mi vsi po vrsti,
ki so že kdaj bili pri nas (kljub vljudnosti), takoj zagotovijo, da se tja ne bodo nikoli več vrnili. Razmerje value for money je
eno najslabših na svetu. Ja, desetaka je to vredno in nič več. Pa še tukaj je tako draga marina napol prazna, se vsi
zagrebejo za Yacht club, kilometer stran.
Kakorkoli, marinero z bornim znanjem angleščine, a nasmehom na obrazu, naju pričaka v dingiju in lepo priveže.
Naročeno mu je bilo, da ne sme domov, dokler ne priplujeva. In počakal je skoraj do osmih zvečer. Itak pa nima
napornega dela. Kolikor sem lahko videl, sva bila edina barka, ki je priplula po šesti uri popoldan.

na špički Kassandre je peščeni jezik kot Bol na Braču

glede na glavno sezono in površino tega jezika ni bilo
ravno dosti turistov
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je pa Kassandra, vsaj z morja videti bolj kmetijsko
obdelana in manj gozdnih površin

7. avgust 2018, torek

Thessaloniki marina, Grčija

Tudi danes se marinero ni pretegnil. V celem dnevu nisem opazil niti enega premika v marini. Sredi najvišje sezone! Če to
ni rajsko...
Sem se pa zato pretegnil jaz. Nekaj malenkosti je bilo potrebno postoriti, Saj se sploh ne sliši hudo, a če se dodajo robni
pogoji, izpade čisto drugače. Prvi robni pogoj je velikost lukenj na barki, kjer je treba izvesti poseg. In drugi robni pogoj je
35 stopinj brez sapice.
Razstavil sem torej sidrni vinč in se z njim odpravil v (odlično založeno) čendlerijo (eno od treh na sto metrih levo in desno
od vhoda v marino). Za popravilo me napotijo v boat yard. Logično. Pa ne grem, ker mi tudi povedo, da je predstavnik
Quicka na letnem dopustu in z rezervnimi deli iz zaloge ne bo nič. Plan B, torej. Če ne rata, pa plan C. Ampak, to se bo
dogajalo v Ljubljani.
Kupim pa pumpo z zanimivim nazivom Up2Oil. Nekaj, česar še ne poznam, tehnologija s parom impelerjev iz bronze.
Pumpa vse, kar je vsaj malo tekoče. In je self priming! Če nič drugega, bom investiral v znanost, se odločim. Ko jo končno
zmontiram (in zmočim celo kopalnico - z lastnim švicom in ne s čim drugim) in preverim - dela k'šus! V Izoli sem naštimal
sistem za črpanje vode iz reber. Nekaj, česar kalužna pumpa ne zmore (še posebej ne na Mali, ki sploh nima kaluže, kot
se šika). Da prišparam, sem montiral eno rabljeno pumpo za pumpanje vode, pa je membrana iz gume podlegla svinjariji
v kaluži.Tale sesalna pumpa pa odlično opravi zadano ji nalogo. Bomo videli, koliko časa.
In kaj sva še počela? Pila frape, telefonirala, naredila prijavo v marino, konzervirala watermaker, dvignila dingi na palubo
(prvič sem ga dvignil z vinčem - ej, zadeva špila!), knjižila, kupila denar na bankomatu, popravljala programe, pakirala,
kupovala darila, preverjala, kako priti na in iz Kosova, preparkirala avto, kupila in nalila vodo v akumulatorje, in še in še.
Dan je minil, kot bi rekel keks.
Na večerjo sva zavila v oštarijo nasproti marine, kjer je bil na sporedu fuzbal. Igrali so MAR proti SAL. Ponosno sva
ugotovila, da je to Maroko proti Salvadoru, dokler ni jasno pisalo Marseile proti Salzburgu, hic! Preverim še na Mobitel
glede drobnega tiska okoli opcije Balkan za 5,99 evra. Kot piše, lahko tri dni ali največ 500 minut za ta denar klepetam s
komorkoli na svetu. Tako je, mi potrdi prijazna svetovalka. Me prav zanima! Bom preveril in poklical prijatelja na satelitski
telefon - iz Telekomovega omrežja stane ena minuta več, kot tukaj (v roamingu) 500 minut. Če pa to ne bo šlo, pa koga v
Burkino Faso (ki de facto je katera koli država). Pa da vidimo, kdo bo ta kratko potegnil? Ma, saj se ve, kdo.
Kakorkoli, jutri složno oba odhajava v Slovenijo. Delo vabi. Nazaj na Malo se vračava - ko bo delo končano. In kdaj bo to?
Samo ena osebnost morda obstaja, ki ima vse vajeti tega sveta v svojih rokah in se ji o tem lahko vsaj sanja. In ta
osebnost, na žalost, ni nihče izmed naju...
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pri stopnicah na izhodu marine je cerkvica

čudim se kaj je v cerkvici, saj ima na vratih dve žabici ???

delni pogled na marino

marina je ob tem času dokaj prazna; jasno, vsi so po
dopustih

Mala ima tudi pasarelo, staro že dobrih sedem let, a
izredno malo rabljena - se vidi po teaku na njej

