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Ράλλυ Αιγαίου: Ο ιστορικός θεσμός «άνοιξε» και εφέτος πανιά 

 

                                                                                               Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2021 

Με νότιους ανέμους και μία ωραία πλαγιοδρομία, τα σκάφη που παίρνουν μέρος στο 

«58ο Ράλλυ Αιγαίου» άνοιξαν πανιά από τα νερά του Φαληρικού Όρμου με 

προορισμό τον πρώτο σταθμό του αγώνα, την Τήνο. Η εκκίνηση της 58ης 

διοργάνωσης του Πανελληνίου Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης δόθηκε από 

τη πλοίο του ΠΝ «Ευνίκη». Τα συμμετέχοντα σκάφη με τη βοήθεια των νοτίων 

ανέμων έφυγαν γρήγορα, και, μάλιστα, άνοιξαν τα μπαλόνια τους προσφέροντας 

όμορφες ιστιοπλοϊκές εικόνες. Ο πρώτος σταθμός είναι το νότιο άκρο της Κύθνου 

όπου υπάρχει βαθμολογική πόρτα. «Πρόκειται για ιδανικές συνθήκες για ιστιοπλοΐα. 

Όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένεται να μειωθεί ο αέρας, και, έτσι, θα 

πρέπει από νωρίς να κάνουμε οικονομία δυνάμεων. Ύστερα από αρκετές ημέρες το 

αιγαιοπελαγίτικο μελτέμι αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα και η νύχτα αναμένεται 

δύσκολη», δήλωσαν οι ιστιοπλόοι πριν από την εκκίνηση. 

Η πρώτη, συνολική, διαδρομή του αγώνα είναι 95 ν.μ. Η διοργάνωση διεξάγεται 

σύμφωνα με το αγωνιστικό υγειονομικό πρωτόκολλο καθώς βασικό μέλημα των 

διοργανωτών αποτελεί η προστασία της υγείας των πληρωμάτων αλλά και των δύο 

νησιών που θα αποτελέσουν σταθμούς του ιστορικού θεσμού.  

 

 



 

 

 

Το «58 Ράλλυ Αιγαίου» είναι αφιερωμένο στην επέτειο των 200 ετών από την 

Ελληνική Επανάσταση, στην Ηρωική Νήσο των Ψαρών, και το ολοκαύτωμα της. Για 

ακόμη μία χρονιά, η διοργάνωση θα στηρίξει τη δράση «Να σώσουμε τις θάλασσές 

μας» και τα πληρώματα του αγώνα, καθώς και του Πλοίου συνοδείας του Π/Ν, σε 

συνεργασία με την HELMEPA θα πραγματοποιήσουν καθαρισμούς σε παραλίες της 

Τήνου (Παραλία Σταυρός) και των Ψαρών. 

 

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  


