
 

 

Ημερομηνία 15/02/2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο1 

 

Το «58ο Ράλλυ Αιγαίου» θα είναι αφιερωμένο στην επέτειο των 

200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. 
 

 
Αφιερωμένο στην επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, στην Ηρωική Νήσο των 

Ψαρών, και το ολοκαύτωμα της, θα είναι το εφετινό Ράλλυ Αιγαίου. Ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας 

Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) συνεχίζοντας μια παράδοση 57 ετών, σε συνεργασία με το Πολεμικό 

Ναυτικό, θα διοργανώσει από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου το «58οΔιεθνές Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου», το 

οποίο θα επισκεφθεί την Τήνο και τα Ψαρά. 

 

« Ο ΠΟΙΑΘ συμμετέχοντας στον εορτασμό της επετείου των 200 ετών από την Εθνεγερσία αφιερώνει το 

58ο Ράλλυ Αιγαίου στην Ηρωική Νήσο των Ψαρών και στο ολοκαύτωμά της που συγκλόνισε την Ευρώπη 

και ενέπνευσε πολλούς πνευματικούς ανθρώπους, όπως τον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό που 

έγραψε το ποίημα « Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη », και τον μεγάλο Έλληνα ζωγράφο Νικόλαο Γύζη 

με τους δύο πίνακές του « Η Δόξα των Ψαρών » και « Η καταστροφή των Ψαρών».», δήλωσε ο πρόεδρος 

του ΠΟΙΑΘ Ιωάννης Μαραγκουδάκης. 

 

Τα σκάφη θα πάρουν εκκίνηση από το Φαληρικό Όρμο, συμβολικά μπροστά από το Θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ, 

στις 17 Ιουλίου, και ύστερα από μία διαδρομή 95 ν.μ. αφού αφήσουν αριστερά την Κύθνο και δεξιά τη 

Σύρο θα φτάσουν στην Τήνο. Από την Τήνο θα αποπλεύσουν στις 20/7 με προορισμό τα Ψαρά (70 ν.μ.). 

Στις 23 Ιουλίου θα διεξαχθεί τοπική ιστιοδρομία με διαδρομή τον περίπλου Ψαρών και Αντίψαρων 

(20.μ.), και τέλος στις 24 Ιουλίου τα ιστιοφόρα θα ανοίξουν πανιά και θα χαράξουν πορεία για το Σούνιο 

(95 ν.μ.), όπου και θα τερματίσουν κάτω από τον Ναό του Ποσειδώνα. Η συνολική διαδρομή την οποία 

θα καλύψουν τα ιστιοπλοϊκά σκάφη που θα αγωνιστούν στο 58ο Ράλλυ Αιγαίου θα ξεπεράσει τα 300 

ναυτικά μίλια.  

 

 

 



 

 

 

Κατά την παραμονή των πληρωμάτων στα Ψαρά θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, όπως καταθέσεις 

στεφάνων στο μνημείο του Κωνσταντίνου Κανάρη, στο Ηρώον, και στην προτομή του Ιωάννη Βαρβάκη, 

καθώς και τρισάγιο στα εκκλησάκια του Άγιου Ιωάννη και της Αγίας Άννας στη Μαύρη Ράχη. 

Άλλη μία χρονιά που η διοργάνωση θα στηρίξει τη δράση του ΠΟΙΑΘ «Να Σώσουμε Τις Θάλασσές Μας», 

αφού τα πληρώματα σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 

(HELMEPA).θα πραγματοποιήσουν καθαρισμούς σε παραλίες της Τήνου και των Ψαρών, ενώ όπως και 

τα τρία προηγούμενα χρόνια σε όλες τις εκδηλώσεις θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα είδη εστίασης, 

( ποτήρια, πιάτα, πιρούνια, καλαμάκια & σακούλες απορριμμάτων), Επίσης δε, θα ανακυκλωθούν όλα τα 

απορρίμματα των συμμετεχόντων σκαφών στα κατά τόπους λιμάνια του αγώνα.  

Χορηγός του αγώνα για έκτη συνεχόμενη χρονιά θα είναι η πολυεθνική εταιρεία χρωμάτων JOTUN, ενώ 

υποστηρικτής η εταιρεία, D. KORONAKIS S.A. ένας από τους μεγαλύτερους διεθνώς κατασκευαστές 

σχοινιών και αλυσίδων για την ναυτιλία.  

 

 

 

 

Από το Γραφείο Τύπου  

Ευχαριστούμε για την δημοσίευση  

** Επισυνάπτεται ο χάρτης της διαδρομής καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα 

***ΛΕΖΑΝΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ :  Το σκάφος OPTIMUM 3 - SAMOS STEAMSHIP με κυβερνήτες τους Χάρη 

Μαυρογεώργη & Βαγγέλη Νικολόπουλο, νικητής του 57ου Ράλλυ Αιγαίου του 2020. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 58ου ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 

Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 

19:00 Συγκέντρωση Κυβερνητών 

20:00  Υποδοχή πληρωμάτων 

 

Σάββατο 17 Ιουλίου 2021 

 12.00  Εκκίνηση ιστιοδρομίας Φάληρο – Τήνος, απόστασης 95 ν.μ 

Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 

10.00 Περιήγηση και καθαρισμός ακτής σε συνεργασία με την HELMEPA 

13.00 Συγκέντρωση  & αθλοπαιδιές σε παραλία 

21.00  Τοπική εκδήλωση  - απονομή 1ης  &  2ης  ιστιοδρομίας 

Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 

10.00  Εκκίνηση ιστιοδρομίας Τήνος – Ψαρά, απόστασης 70 ν.μ 

Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 

10.00 Καθαρισμός ακτής σε συνεργασία με την HELMEPA και μπάνιο 

19.00  Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Κωνσταντίνου Κανάρη, στο Ηρώον και στην προτομή του Ιωάννη Βαρβάκη 

20.00  Τρισάγιο στα εκκλησάκια του Άγιου Ιωάννη & της Αγίας Άννας 

στη Μαύρη Ράχη 

Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 

12.00  Εκκίνηση ιστιοδρομίας περίπλου Ψαρών & Αντίψαρων, απόστασης 20 ν.μ 

21.00  Τοπική εκδήλωση - απονομή 3ης & 4ης ιστιοδρομίας 

Σάββατο 24 Ιουλίου 2021 

10.00 Εκκίνηση ιστιοδρομίας Ψαρά – Σούνιο, απόστασης 95 ν.μ 

Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 

21.00  Απονομή επάθλων στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου 


