
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Νο3 

Ημερομηνία :  12/06/2022 

Ράλλυ Αιγαίου: Οι Ολυμπιονίκες Μάντης – Καγιαλής 

 πρώτευσαν στην πρώτη κούρσα 

Το σκάφος «Velos» με τους «χάλκινους» Ολυμπιονίκες του Ρίο Τάκη Μάντη – Παύλο 

Καγιαλή πήρε την πρωτιά στην πρώτη διαδρομή του 59ου Ράλλυ Αιγαίου. Για άλλη μία 

χρονιά, η ιστορική διοργάνωση του Πανελληνίου Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης 

δικαίωσε τη φήμη της ότι κανένας αγώνας δεν μοιάζει με τους προηγούμενους. Η 

κακοκαιρία «Genesis» έφερε τα πληρώματα αντιμέτωπα με μεταβαλλόμενες καιρικές 

συνθήκες. 

Ο στόλος του 59ου Ράλλυ Αιγαίου, μετά τη χθεσινή εκκίνηση, κατευθύνθηκε προς το Στενό 

του Καφηρέα για να ανοιχθεί στο Αιγαίο Πέλαγος και να χαράξει ρότα για την, σύμφωνα με 

την τοπική λαϊκή παράδοση, γενέτειρα  του Ομήρου, την πανέμορφη Βολισσό της Χίου. Η 

διαδρομή μέχρι το Στενό του Καφηρέα δεν ήταν εύκολη για κανένα σκάφος. Τα πληρώματα 

χρειάστηκαν να κάνουν αρκετές αλλαγές πανιών για να φτάσουν την επιθυμητή ταχύτητα 

πλεύσης.  

Στην «καρδιά» του Αιγαίου, τα απομεινάρια της κακοκαιρίας «Genesis» είχαν δώσει 

«ραντεβού» με τους ιστιοπλόους. Ένα μπουρίνι «φλέρταρε» με τον στόλο και οι 

αγωνιζόμενοι προσπάθησαν όλο το βράδυ να το αποφύγουν και να φτάσουν με ασφάλεια 

στον τερματισμό της πρώτης ιστιοδρομίας του Ράλλυ Αιγαίου, στη Βολισσό.  

Νικητής της πρώτης ιστιοδρομίας στην κατηγορία Performance ήταν το «Velos» των 

Ολυμπιονικών Τάκη Μάντη – Παύλου Καγιαλή, το οποίο, χάρη στην τακτική του 

πληρώματος και την ταχύτητα του ιστιοφόρου, βρέθηκε σε διαφορετικό σημείο του 

θαλάσσιου στίβου και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο της καιρικές συνθήκες. «Είχαμε μια 

εύκολη πλεύση ταξιδεύοντας ανοιχτή πλαγιοδρομία. Η ένταση του ανέμου ήταν από 15 έως 

20 ναυτικά μίλια και το φεγγάρι έκανε τη ζωή μας πιο εύκολη. Επίσης νιώθαμε πολύ 



 

 

όμορφα που είχαμε τη συνοδεία του σκάφους του Πολεμικού Ναυτικού. Θα θέλαμε να 

δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα μας που έμεινε 13,5 ώρες σε εγρήγορση», δήλωσαν οι 

Τάκης Μάντης και Παύλος Καγιαλής.  

 

Δεύτερο στα Performance ήταν το «Pega – Σχολή Ναυτικών Δοκίμων» με κυβερνήτη τον 

Θεόδωρο Τσουλφά. «Για εμάς ήταν μία δύσκολη και απαιτητική ιστιοδρομία με πολλές 

εναλλαγές στον καιρό. Αρχικά είχε μπουρίνι, μετά «έκοψε» ο αέρας και κατόπιν βρήκαμε 

βροχή, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί, τουλάχιστον, τα τελευταία 15 χρόνια στο Ράλλυ 

Αιγαίου. Όλα αυτά δυσκόλεψαν το πλήρωμα. Είμαστε χαρούμενοι από τη δεύτερη θέση και 

αισιόδοξοι για τη συνέχεια», υπογράμμισε ο Θοδωρής Τσουλφάς και ο αντιπλοίαρχος 

Δημήτρης Σουβαλτζής Π.Ν. Τρίτο ήρθε το «Αιολία» του Σπύρου Παπαντωνίου. 

 

Στα «Sport» νικητής αναδείχθηκε το «Trinity» του Αυστριακού Βάλτερ Κράχερ με δεύτερο το 

«Alter Ego», στο πλήρωμα του οποίου βρίσκεται ο γηραιότερος εν ενεργεία ιστιοπλόος στον 

πλανήτη, ο 93χρονος Στέλιος Μπόνας ενώ κυβερνήτης είναι ο Φάνης Σαλάτας. Τρίτο ήρθε 

το «Water Gipsy» του προέδρου του Π.Ο.Ι.Α.Θ. Ιωάννη Μαραγκουδάκη. Το «Water Gipsy» 

χρειάστηκε 23 ώρες και 21 λεπτά για να φτάσει στο λιμάνι του τερματισμού. 

 

Η Τοπική Κοινότητα και ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Βολισσού θα καλωσορίσουν αύριο τα 

πληρώματα του Ράλλυ Αιγαίου προσφέροντας ένα πλούσιο πρωινό με χειροποίητες 

παραδοσιακές γεύσεις. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση θα 

πραγματοποιήσουν συμβολικό καθαρισμό στην παραλία Μάνανδρος, στο πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής δράσης του Π.Ο.Ι.Α.Θ. «Να Σώσουμε Τις Θάλασσές Μας». 

 

Συνδιοργανωτές του 59ου Ράλλυ Αιγαίου που με την υποστήριξη του Πολεμικού 

Ναυτικού, είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ο Δήμος Χίου. Συνεργαζόμενοι 



 

 

Όμιλοι είναι ο Ναυτικός Όμιλος Χίου και o Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος 

Λαυρεωτικής. Χορηγός του αγώνα για έκτη συνεχόμενη χρονιά, 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 Olympic 

Marine στο Λαύριο, η μπύρα ΝΗΣΟΣ από την Τήνο και το φυσικό μεταλλικό νερό 

ΖΑΓΟΡΙ. Χορηγοί επικοινωνίας είναι ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ, η εφημερίδα 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, η αθλητική εφημερίδα SPORTIME και ο ιστότοπος της ομογένειας 

HDNΝΥ. Υποστηρικτής τεχνολογίας είναι για μία ακόμα χρονιά η εταιρεία G4S. Όλες οι 

ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος θα γίνουν σύμφωνα με το slogan του 

ΠΟΙΑΘ « Να Σώσουμε Τις Θάλασσές Μας » και την συνεργασία της ¨Ελληνικής Ένωση 

Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Κατηγορία : Performance 

1. VELOS   Παναγιώτης Μάντης – Παύλος Καγιαλής  

2. PEGA – ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ  Θοδωρής Τσουλφάς 

3. AIOLIA – Σπύρος Παπαντωνίου  

Κατηγορία : Sport  

1.TRINITY   Walter Kraher 

2.ALTER – EGO Φάνης Σαλάτας 

3.WATER GIPSY  Ιωάννης Μαραγκουδάκης   

Από το Γραφείο Τύπου του 59ου Ράλλυ Αιγαίου  


