
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Νο 6 

Ημερομηνία :  17/06/2022 

Ράλλυ Αιγαίου: Στην τελευταία ιστιοδρομία θα κριθεί ο νικητής της 59ης 

διοργάνωσης 

Με την διεξαγωγή της τελευταίας ιστιοδρομίας (Βολισσός – Σούνιο) 

συνεχίζεται σήμερα το 59ο Διεθνές Ράλλυ Αιγαίου. Στην κατηγορία των 

Performance δύο σκάφη διεκδικούν το τρόπαιο του νικητή, το οποίο θα κριθεί 

στη γραμμή τερματισμού της διοργάνωσης, στη θαλάσσια περιοχή μπροστά 

από τον Ναό του Ποσειδώνα. Ο ιστορικός θεσμός του Πανελληνίου Ομίλου 

Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης θα ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα (20/6), 

στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου, με τις απονομές των κυπέλων.  

 

Η αριστοτεχνική εκκίνηση που πήραν οι Ολυμπιονίκες Τάκης Μάντης και 

Παύλος Καγιαλής και το πλήρωμά τους έφεραν το σκάφος «Velos», αρχικά, 

στη θέση του «οδηγού» της τρίτης ιστιοδρομίας του αγώνα. Τα υπόλοιπα 

σκάφη του στόλου βγήκαν έξω από τη νοητή γραμμή (πρόωρη εκκίνηση) και η 

Επιτροπή Αγώνα ζήτησε να επιστρέψουν ώστε να πάρουν νέα εκκίνηση, με 

αποτέλεσμα να χάσουν πολύτιμο χρόνο, τον οποίο και κάλυψαν στη συνέχεια 

της κούρσας. 

 

 Το μελτέμι συντρόφεψε και αυτή τη χρονιά τα πληρώματα του Ράλλυ Αιγαίου. 

Οι ιστιοπλόοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μία ωραία ιστιοδρομία στη 

θαλάσσια περιοχή της Βολισσού. Με ανέμους εντάσεως πέντε μποφόρ και 

υψηλό -αιγαιοπελαγίτικο- κύμα τα ιστιοφόρα ταξίδεψαν μέχρι τα Ψαρά σε 

όρτσα πλεύση και επέστρεψαν στη Βολισσό με τον άνεμο πρίμα. Η 

ιστιοδρομία ήταν 38 ν.μ.  



 

 

Νικητής της 3ης ιστιοδρομίας στην κατηγορία Performance αναδείχτηκε το 

σκάφος  «PEGA» της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων με κυβερνήτη τον Θοδωρή 

Τσουλφά. Δεύτερο τερμάτισε το σκάφος «VELOS» με κυβερνήτες τους 

Ολυμπιονίκες Τάκη Μάντη - Παύλο Καγιαλή και τρίτο το «Optimum-S Samos 

Steamship» με κυβερνήτη τον Περικλή Λιβά. Στην γενική κατάταξη, ύστερα 

από τρείς ιστιοδρομίες, προηγείται το  «PEGA» και ακολουθεί σε… απόσταση 

αναπνοής το σκάφος «VELOS». 

 Στη κατηγορία Sport, προηγείται το «ALTER EGO» με τον γηραιότερο εν 

ενεργεία ιστιοπλόο του κόσμου, Στέλιο Μπόνα, ο οποίος ως αθλητής τριγώνου 

συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης, (1956) ενώ έχει στο 

βιογραφικό του περισσότερες από 40 συμμετοχές σε Ράλλυ Αιγαίου. 
 

  Η εφετινή διοργάνωση του Ράλλυ Αιγαίου είναι αφιερωμένη στη Μνήμη της 

«Σφαγής της Χίου» (1822). Ο πρόεδρος του Π.Ο.Ι.Α.Θ. Ιωάννης 

Μαραγκουδάκης και εκπρόσωποι των πληρωμάτων μετέβησαν στον κάβο 

Μελανιό όπου πραγματοποίησαν κατάθεση στεφάνου. Κατά τη διάρκεια της 

παραμονής των σκαφών στη Χίο, τα πληρώματα ξεναγήθηκαν σε ιστορικά και 

πολιτιστικά τοπόσημα του νησιού (Μεστά, Νέα Μονή κλπ.) ενώ για την 

τελευταία βραδιά οι τοπικές αρχές διοργάνωσαν ένα γλέντι με παραδοσιακούς 

χορούς στην προκυμαία της Βολισσού. Οι ιστιοπλόοι είχαν την ευκαιρία να 

γευτούν τοπικά προϊόντα, πιστοποιημένα από τη δράση «Taste like Chios», η 

οποία παρέχει πιστοποίηση παροχής αυθεντικού τοπικού προϊόντος σε 

επιχειρήσεις της Χίου και έχει ως στόχο να ενδυναμώσει την υπεραξία της 

τοπικής κουζίνας και να ενισχύσει τον γαστρονομικό τον γαστρονομικό 

τουρισμό.  

 

 

 



 

 

 

Συνδιοργανωτές του 59ου Ράλλυ Αιγαίου που διεξάγεται 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). 

 

 
Από το Γραφείο Τύπου του 59ου Ράλλυ Αιγαίου  


