
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Πλήρωµα του σκάφους PHOEBUS CGS ALUMNI.

Το δεκαήµερο που µας πέρασε από τις 19 µέχρι και τις 27 Ιουλίου 2013 

διεξήχθη το ∆ιεθνές Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου, ένας ιστιοπλοϊκός αγώνας 

µε µακρά ιστορία που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τον ΠΟΙΑΘ 

(Πανελλήνιος Όµιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης) και µε την υποστήριξη 

του Πολεµικού Ναυτικού και του ΕΟΤ. Είναι το παλαιότερο λαµπρότερο και 

δυσκολότερο ιστιοπλοϊκό γεγονός στον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο, λόγω των 

αντίξοων συνθηκών του Αιγαίου Πελάγους, και από το 1964 συγκεντρώνει 

διαγωνιζόµενους από όλο τον κόσµο αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. Φέτος 

είχε επετειακή µορφή καθώς η διοργάνωση συµπλήρωσε 50 χρόνια ζωής και η 
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διαδροµή του ήταν περί τα 335 µίλια µε εκκίνηση από το Φαληρικό όρµο και 

σταθµούς το Φοίνικα της Σύρου, την Πάτµο, το Κουφονήσι µε τη διεξαγωγή 

µιας τοπικής ιστιοδροµίας και τερµατισµό στο Σούνιο.

Ο Ν.Α.Ο.Βούλας τίµησε, µε παρουσία τεσσάρων σκαφών, σε σύνολο 

συµµετοχών σαράντα πέντε, τη διοργάνωση και µάλιστα µε πολύ καλά 

αποτελέσµατα. 

Στην κατηγορία ORCi το σκάφος PHOEBUS CGS ALUMNI µε κυβερνήτη το 

Φαίδωνα Κυδωνιάτη, στην παρθενική του εµφάνιση σε Ράλλυ Αιγαίου, 

κατέκτησε την 4η θέση της Γενικής κατάταξης και την 1η θέση στην οµάδα 

ORCi N καθώς επίσης κέρδισε τις τέσσερις (Race 1, Race 2, Race 4 & Race 5) 

από τις πέντε επιµέρους ιστιοδροµίες στην οµάδα ORCi N.

Στην κατηγορία ORC CLUB το σκάφος ALKYON µε κυβερνήτη το Γιώργο 

Λούντρα κατέκτησε την 4η θέση της Γενικής κατάταξης και την 1η θέση στην 

οµάδα ORC CLUB 2 καθώς επίσης κέρδισε τη µια (Race 2) από τις πέντε 

επιµέρους ιστιοδροµίες στην οµάδα ORC CLUB 2. Να αναφέρουµε εδώ πώς 

στην 4η ιστιοδροµία το σκάφος είχε µια άτυχη στιγµή στον εξοπλισµό καθώς 

κόπηκε στα δυο η µάτσα που βαστά το κεντρικό πανί και αφού τερµάτισαν την 

ιστιοδροµία αυτή στη συνέχεια προµηθεύτηκαν µια προσωρινή µάτσα ώστε να 

συνεχίσουν στην 5η ιστιοδροµία.

Στην ίδια κατηγορία το σκάφος ATHINA µε κυβερνήτη τον Παναγιώτη 

Αλυσανδράτο κατέκτησε την 8η θέση της Γενικής κατάταξης και την 3η θέση 

στην οµάδα ORC CLUB 2 καθώς επίσης κέρδισε τις δυο (Race 4 & Race 5) 

από τις πέντε επιµέρους ιστιοδροµίες στην οµάδα ORC CLUB 2.

Στην κατηγορία IRC το σκάφος AFROESSA µε κυβερνήτη τον Κωνσταντίνο 

Γκρέτσο πραγµατοποίησε πολύ καλή εµφάνιση δίνοντας µάχες µε τα µεγαθήρια 

της κατηγορίας και τις ατυχίες που το έφεραν τελικά στην 5η θέση της Γενικής 

κατάταξης.

Και του χρόνου µε ανάλογες επιτυχίες!!!
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