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Ράλλυ Αιγαίου: Ο άνεμος δεν ήταν σύμμαχος στις πρώτες ιστιοδρομίες 

Τήνος, 19/7/2021  

Οι ασθενείς άνεμοι ανάγκασαν τους ιστιοπλόους να επιστρατεύσουν υπομονή και 

επιμονή προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δύο πρώτες ιστιοδρομίες του «58ου Ράλλυ 

Αιγαίου», που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης. Ο 

στόλος βρίσκεται στο λιμάνι της Τήνου, και, ύστερα από δύο κούρσες, στην κατηγορία 

των Performance προηγείται το «Optimum 3 – Samos Steamship» και στα Sport το 

«Water Gipsy». Αύριο (10.00), τα ιστιοπλοϊκά θα πάρουν εκκίνηση με προορισμό το 

δεύτερο νησί – σταθμό του αγώνα τα Ψαρά (70 ν.μ.).  

Τα ιστιοφόρα, που παίρνουν μέρος στον ιστορικό θεσμό της ελληνικής ανοικτής 

θάλασσας, μπορεί με τη βοήθεια των νοτιοδυτικών ανέμων να έφυγαν γρήγορα από τον 

Φαληρικό Όρμο αλλά, στη συνέχεια, οι άνεμοι μετεβλήθησαν σε ασθενείς. Ιδιαίτερα 

στο νότιο άκρο της Κύθνου, στη βραχονησίδα Πιπέρι, τα πληρώματα «ξόδεψαν» πολλές 

ώρες ώστε να καταφέρουν να περάσουν και να ταξιδέψουν στη θαλάσσια περιοχή 

Σύρου – Κύθνου για να φτάσουν στην Τήνο. Η ιστιοδρομία Φάληρο – Τήνος (95 ν.μ.) 

είχε βαθμολογική πόρτα στο νότιο άκρο της Κύθνου.   

Το μεγαλύτερο σκάφος του αγώνα το «Optimum 3 – Samos Steamship» πρόλαβε να 

φτάσει στην Τήνο το πρωί της Κυριακής, πριν από τις 09.00. Ο υπόλοιπος στόλος όμως 

εγκλωβίστηκε από την άπνοια και έφτασε στο νησί των Κυκλάδων αρκετές ώρες 

αργότερα. Μάλιστα, τα μικρότερα σκάφη για να περάσουν τη γραμμή του τερματισμού 

στην Τήνο χρειάστηκαν περισσότερες από 35 ώρες ενώ κάποια από αυτά εγκατέλειψαν. 

  



 

 

Το «Optimum 3 – Samos Steamship» προηγείται στη γενική κατάταξη αλλά απομένουν 

ακόμη τρεις ιστιοδρομίες και τίποτα δεν έχει κριθεί διότι ο συναγωνισμός από τα σκάφη 

που το ακολουθούν είναι μεγάλος. Το «Pega», με το οποίο αγωνίζεται η Σχολή 

Ναυτικών Δοκίμων, και ήταν νικητής στη διοργάνωση του 2019, φιλοδοξεί να 

ξαναπάρει τα «σκήπτρα». Ιδιαίτερα δυνατό είναι και εφέτος το «Banna Bioletta 4» του 

Γιώργου Συκάρη, με το πλήρωμα του οποίου τρέχει αυτή τη χρονιά ο πρωταθλητής 

τριγώνου και ανοικτής θαλάσσης Στέλιος Σωτηρίου.   

«Οι πρώτες ιστιοδρομίες ήταν απαιτητικές και χρειάστηκε πολύ υπομονή. Επίσης το 

βράδυ έπρεπε να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι ώστε να ταξιδέψουμε το σκάφος όπως 

έπρεπε», δήλωσε ο Βαγγέλης Νικολόπουλος, εκ των κυβερνητών του «Optimum 3 – 

Samos Steamship». 

Σήμερα το πρωί, τα πληρώματα, σε συνεργασία με τη HELMEPA, πραγματοποίησαν 

καθαρισμούς στην παραλία Σταυρός της Τήνου, στο πλαίσιο της δράσης του ΠΟΙΑΘ 

«Να σώσουμε τις θάλασσές μας». Το «58 Ράλλυ Αιγαίου» είναι αφιερωμένο στην 

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

και το ολοκαύτωμα της.   

Χορηγός του αγώνα για έκτη συνεχόμενη χρονιά θα είναι η πολυεθνική εταιρεία 

χρωμάτων JOTUN, ενώ υποστηρικτές οι εταιρείες, D. KORONAKIS S.A. ένας από 

τους μεγαλύτερους κατασκευαστές σχοινιών και αλυσίδων για την ναυτιλία, η εταιρεία 

τεχνικής υποστήριξης σε ποντοπόρα πλοία TECHNAVA S.A., η εταιρεία φυσικών 

καλλυντικών KORRES S.A. και η μπύρα ΝΗΣΟΣ. Υποστηρικτής τεχνολογίας είναι για 

μία ακόμα χρονιά η εταιρεία G4S. Χορηγοί επικοινωνίας είναι η εφημερίδα 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ καθώς και η αθλητική εφημερίδα SPORTIME, και η 

ελληνοαμερικανική ιστοσελίδα Hellenic Daily News NYενώ ο επίσημος τηλεοπτικός 

μεταδότης με καθημερινές εκπομπές θα είναι και φέτος η NOVA.   

 

 



 

 

Τα αποτελέσματα: 

Κατηγορία: Performance:  

Γενική κατάταξη: 

Optimum 3 – Samos Steamship (κυβερνήτες: Χ. Μαυρογιώργης, Β. Νικολόπουλος)  

Pega (Δ. Σουβαλτζής – Θ. Τσουλφάς)  

Banna Bioletta 4 (Γιώργος Συκάρης) 

Ιστιοδρομία: Φάληρο – Κύθνος 

Optimum 3 – Samos Steamship (κυβερνήτες: Χ. Μαυρογιώργης, Β. Νικολόπουλος)  

Pega (Δ. Σουβαλτζής – Θ. Τσουλφάς)  

Banna Bioletta 4 (Γιώργος Συκάρης) 

Ιστιοδρομία: Φάληρο – Τήνος 

Optimum 3 – Samos Steamship (κυβερνήτες: Χ. Μαυρογιώργης, Β. Νικολόπουλος)  

Pega (Δ. Σουβαλτζής – Θ. Τσουλφάς)  

Aiolia (Σπύρος Παπαντωνίου) 

Κατηγορία: Sport 

Γενική Κατάταξη:  

Water Gipsy (Ιωάννης Μαραγουδάκης) 



 

 

Κορμοράνος (Κωνσταντίνος Μανιουδάκης) 

Trinity (Walter Kraher) 

Ιστιοδρομία: Φάληρο – Κύθνος 

Κορμοράνος (Κωνσταντίνος Μανιουδάκης) 

Water Gipsy (Ιωάννης Μαραγουδάκης) 

Trinity (Walter Kraher) 

Ιστιοδρομία: Φάληρο – Τήνος  

Water Gipsy (Ιωάννης Μαραγουδάκης) 

Κορμοράνος (Κωνσταντίνος Μανιουδάκης) 

Χορηγός του αγώνα για έκτη συνεχόμενη χρονιά θα είναι η πολυεθνική εταιρεία 

χρωμάτων JOTUN, ενώ υποστηρικτές οι εταιρείες, D. KORONAKIS S.A. ένας από 

τους μεγαλύτερους κατασκευαστές σχοινιών και αλυσίδων για την ναυτιλία, η 

εταιρεία τεχνικής υποστήριξης σε ποντοπόρα πλοία TECHNAVA S.A., η εταιρεία 

φυσικών καλλυντικών KORRES S.A. και η μπύρα ΝΗΣΟΣ. Υποστηρικτής 

τεχνολογίας είναι για μία ακόμα χρονιά η εταιρεία G4S. Χορηγοί επικοινωνίας είναι 

η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ καθώς και η αθλητική εφημερίδα SPORTIME, και η 

ελληνοαμερικανική ιστοσελίδα Hellenic Daily News NY,ενώ ο επίσημος 

τηλεοπτικός μεταδότης με καθημερινές εκπομπές θα είναι και φέτος η NOVA.  

 

Από το Γραφείο Τύπου  

Ευχαριστούμε για την Δημοσίευση  


