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/«Ανοίγει πανιά» από την Πάτρα το 25ο Ράλι Ιονίου/  
 
Μια από τις µεγαλύτερες ναυταθλητικές διοργανώσεις της χώρας «ανοίγει  
πανιά» µε έδρα την Πάτρα. Το 25ο ΡΑΛΙ ΙΟΝΙΟΥ µε διοργανωτή τον  
Ιστιοπλοϊκό ¨Όµιλο Πατρών έχει προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον και πολλές  
συµµετοχές. Στην Πάτρα αναµένονται 60-70 σκάφη µε 400 ιστιοπλόους που θα  
αγωνιστούν από τις 5 ως τις 11 Αυγούστου στις µαγευτικές διαδροµές του  
Αιγαίου. Από τις πρώτες συµµετοχές ήταν το Βελγικό Σκάφος “GLORIA”. O  
Ι.Ο.Π. συµµετέχει µε τέσσερα σκάφη επιτροπών και 15 σκάφη στον αγώνα µε  
εξήντα άτοµα στα πληρώµατα. Συνδιοργανωτής στο ΡΑΛΙ ΙΟΝΙΟΥ είναι ο  
Οργανισµός Λιµένος Πατρών (ΟΛΠΑ) που έχει αναγάγει σε έναν από τους  
βασικούς στόχους του την προώθηση και στήριξη του ναυταθλητισµού. Η  
κανονιοφόρος του Πολεµικού Ναυτικού «ΟΡΜΗ» θα συνοδεύσει τα σκάφη σε  
ρόλο " porta bandiera". Η φετινή διοργάνωση θα έχει έντονο οικολογικό  
χαρακτήρα καθώς σκάφος της Κυανής Κοινωνίας θα ενηµερώνει τον κόσµο για  
τα θηλαστικά των θαλασσών µας και τις ζηµιές στα θαλάσσια οικοσυστήµατα  
από το πλαστικό. Η Κυανή Κοινωνία (πρωτοβουλία της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.) και η  
εταιρία ΛΟΥΞ, στηρίζουν µε χορηγίες τους τη διοργάνωση.  
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/Εβδοµήντα σκάφη και 600 ιστιοπλόοι θα πλεύσουν στο Ράλι Ιονίου-  
Τεράστια η διεθνής προβολή της ∆υτικής Ελλάδας- Μεγάλα τα οικονοµικά οφέλη/  
 
Ο Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Πατρών είναι φέτος ο διοργανωτής όµιλος της 25ης  
∆.Ι.Ε.Ι. 2013 (Ράλι Ιονίου), ενός ιστιοπλοϊκού αγώνα ο οποίος συνδυάζει  
την ιστιοπλοΐα ως άθληµα και την περιήγηση στα όµορφα µέρη του Ιονίου,  
παίζοντας ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στην τουριστική προβολή και ανάπτυξη  
της περιοχής µας. Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής του αγώνα έχουν οριστεί από  
τις 3/8 έως και τις 11/8/2013 και ο αγώνας θα ακολουθήσει την διαδροµή.:  
Πάτρα – Μεσολόγγι, Μεσολόγγι – Σάµη, Σάµη - Ιθάκη, Ιθάκη - Πρέβεζα. Τα  
χαρακτηριστικά του αγώνα τον καθιερώνουν ως έναν από τους  
σηµαντικότερους ιστιοπλοϊκούς αγώνες στην Ελλάδα, αφού είναι ο αγώνας µε  
τις περισσότερες συµµετοχές οµίλων, από τους µεγαλύτερους σε συµµετοχές  
ιστιοπλόων και σκαφών, µε την παρουσία ξένων σκαφών και µε σηµαντική  
προβολή στο εξωτερικό. Φέτος, ήδη βρίσκεται στο επίσηµο πρόγραµµα αγώνων  
της ∆ιεθνούς Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας και οι προσπάθεια είναι, εκτός της  
άρτιας διοργάνωσης, να δοθεί περισσότερη προβολή, ώστε να αυξηθούν οι  
ξένες συµµετοχές. Τέτοιου είδους διοργανώσεις λειτουργούν ανταποδοτικά  
µε τον καλύτερο τρόπο, αφού 600 ιστιοπλόοι και 70 περίπου σκάφη θα  
δώσουν οικονοµικά πνοή σε κάθε λιµάνι-σταθµό στο πέρασµά τους. Οι  
εβδοµαδιαίου τύπου ιστιοπλοϊκοί αγώνες εν µέσω κρίσης µπορούν να  
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην προβολή και την ενίσχυση της «βαριάς»  
βιοµηχανίας της χώρας, δηλαδή του τουρισµού, δίνουν πνοή στις τοπικές  
κοινωνίες και δηµιουργούν µία οικονοµική δραστηριότητα την οποία τόσο  
πολύ έχει ανάγκη ο τόπος µας. Η περιοχή της ∆υτικής Ελλάδος έχει  
πραγµατικά ανάγκη τέτοιου είδους διοργανώσεις, σε µία χρονική στιγµή που  
η περιοχή ετοιµάζεται να επενδύσει στο θαλάσσιο τουρισµό και υποδοµές  
(µαρίνες, λιµάνια).  
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/Η Πάτρα στο επίκεντρο της διεθνούς ιστιοπλοΐας- Με «ούριο άνεµο» ξεκινά  
το 25ο Ράλι Ιονίου/  
 
Με τον Ιστιοπλοϊκό Όµιλο Πατρών να είναι φέτος διοργανωτής, ανοίγει  
πανιά η 25η ∆.Ι.Ε.Ι. 2013 (Ράλι Ιονίου). Ο αγώνας ξεκινά το Σάββατο 3/8  
και θα ολοκληρωθεί στις 11/8, και θα ακολουθήσει τις διαδροµές: Πάτρα –  



Μεσολόγγι, Μεσολόγγι – Σάµη, Σάµη - Ιθάκη, Ιθάκη - Πρέβεζα. Το  
Σαββατοκύριακο θα γίνουν οι αφίξεις των συµµετεχόντων σκαφών, στο Παλιό  
Λιµάνι της Πάτρας. Το απόγευµα του Σαββάτου 3/8 έχει προγραµµατιστεί από  
τους διοργανωτές ξενάγηση στην πόλη. Την Κυριακή 4/8 στις 8 το απόγευµα,  
θα υπάρξει συγκέντρωση των κυβερνητών προκειµένου να λάβουν οδηγίες για  
τις διαδροµές που θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια του αγώνα αλλά και  
για τον ελλιµενισµό. Μια ώρα αργότερα, στις 9 το βράδυ, στο εντευκτήριο  
του Ιστιοπλοϊκού Οµίλου Πατρών, στη Μαρίνα θα πραγµατοποιηθεί η Τελετή  
Έναρξης του 25ου Ράλι Ιονίου. Στην εκδήλωση, αναµένεται να παρευρεθούν,  
ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδος, ο ∆ήµαρχος Πατρέων, ο ∆ιευθύνων  
Σύµβουλος του ΟΛΠΑ, ο ∆ιοικητής της Ναυτικής ∆ιοίκησης Ιονίου, ο  
Περιφερειακός ∆ιοικητής του Λιµενικού Σώµατος, ο Λιµενάρχης Πατρών κ.α.  
Στις 9 το πρωί της ∆ευτέρας 5/8 , θα γίνει η προετοιµασία των σκαφών και  
ο απόπλους, ενώ στις 11 θα δοθεί η εκκίνηση, µπροστά από τις  
εγκαταστάσεις του ΙΟΠ, µε τα σκάφη να παίρνουν θέση για την συµµετοχή  
τους στην πρώτη διαδροµή των αγώνων Πάτρα – Μεσολόγγι. Σε αυτό το  
σηµείο, να αναφερθεί ότι ο Ι.Ο.Π. θα λάβει µέρος, µε τέσσερα σκάφη  
επιτροπών και 15 σκάφη στον αγώνα µε 60 άτοµα συνολικά στα πληρώµατα.  
Συνδιοργανωτής στο «Ράλι Ιονίου» είναι ο Οργανισµός Λιµένος Πατρών  
(ΟΛΠΑ) που έχει αναγάγει σε έναν από τους βασικούς στόχους του την  
προώθηση και στήριξη του ναυταθλητισµού. Η κανονιοφόρος του Πολεµικού  
Ναυτικού «ΟΡΜΗ» θα συνοδεύσει τα σκάφη σε ρόλο «porta bandiera». Η  
φετινή διοργάνωση θα έχει έντονο οικολογικό χαρακτήρα καθώς σκάφος της  
Κυανής Κοινωνίας Πολιτών (Πρωτοβουλία της Γέφυρα Α.Ε.) θα ενηµερώνει τον  
κόσµο για τα θηλαστικά των θαλασσών µας και τις ζηµιές στα θαλάσσια  
οικοσυστήµατα από το πλαστικό. Η πατρινή εταιρία αναψυκτικών ΛΟΥΞ,  
στηρίζει χορηγικά τη διοργάνωση  
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/Στη ∆υτική Ελλάδα «χτυπά» η καρδιά του ναυταθλητισµού- «Άνοιξε πανιά»  
το 25ο Ράλι Ιονίου/  
 
Στα καταγάλανα νερά του Ιονίου «χτυπάει» από χθες η καρδιά του διεθνούς  
ναυταθλητισµού. Εξήντα σκάφη από την Ελλάδα και το εξωτερικό και 400  
ιστιοπλόοι ανοίγουν πανιά στο 25ο Ράλι Ιονίου. Με 55 σκάφη στο  
διαγωνιστικό µέρος και τέσσερα σκάφη επιτροπών (µαζί µε ένα φουσκωτό)  
πρόκειται για µία από τις µεγαλύτερες διοργανώσεις του φετινού  
καλοκαιρού. Συµµετέχουν 18 Ελληνικοί Ιστιοπλοϊκοί Όµιλοι, ένας από τη  
Γερµανία, ένας από τη Σερβία, ένας από την Αυστραλία, δύο από τη Μεγάλη  
Βρετανία καθώς ένα σκάφος από το Βέλγιο που θα παρακολουθήσει τη  
διαδροµή χωρίς συµµετοχή στο διαγωνιστικό µέρος. Η κανονιοφόρος του  
Πολεµικού Ναυτικού «ΟΡΜΗ» θα συνοδεύσει τα σκάφη σε ρόλο «porta  
bandiera». Χθες (Κυριακή) το απόγευµα, υπήρξε συγκέντρωση των κυβερνητών  
προκειµένου να λάβουν οδηγίες για τις διαδροµές που θα ακολουθήσουν κατά  
τη διάρκεια του αγώνα αλλά και για τον ελλιµενισµό. Λίγο µετά τις 9 το  
βράδυ, στο εντευκτήριο του Ιστιοπλοϊκού Οµίλου Πατρών, στη Μαρίνα  
πραγµατοποιήθηκε η Τελετή Έναρξης του 25ου Ράλι Ιονίου. Στην εκδήλωση,  
παραυρέθηκαν, ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδος Γρηγόρης Αλέξόπουλος,  
ο ∆ήµαρχος Πατρέων Γιάννης ∆ηµαράς, ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
του ΟΛΠΑ Κώστας Πλατυκώστας , ο ∆ιοικητής της Ναυτικής ∆ιοίκησης Ιονίου,  
ο Λιµενάρχης Πατρών, Αντιδήµαρχοι, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.α. Ο Πρόεδρος  
του ΙΟΠ Κώστας Καλογερόπουλος και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής επιτροπής  
Θύµιος Μπούντας αναφέρθηκαν στη σηµασία της διοργάνωσης τόσο για τον  
ναυταθλητισµό όσο και για την ανάπτυξη της περιοχής γενικότερα.  
Ακολούθησε απονοµή τιµητικών πλακετών στον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα  
Σύµβουλο του ΟΛΠΑ (που είναι συνδιοργανωτής του 25ου Ράλι Ιονίου), στον  
Ναυτικό ∆ιοικητή Ιονίου, τον Κυβερνήτη του σκάφους του πολεµικού  
Ναυτικού, τον Λιµενάρχη Πατρών, τον εκπρόσωπο της Ναυτικής Λέγκας τις  
Ιταλίας και την εταιρία αναψυκτικών ΛΟΥΞ που στηρίζει χορηγικά τη  



διοργάνωση. Όπως τονίστηκε από τους διοργανωτές η φετινή διοργάνωση θα  
έχει έντονο οικολογικό χαρακτήρα καθώς σκάφος της Κυανής Κοινωνίας  
Πολιτών (Πρωτοβουλία της Γέφυρα Α.Ε.) θα ενηµερώνει τον κόσµο για τα  
θηλαστικά των θαλασσών µας και τις ζηµιές στα θαλάσσια οικοσυστήµατα από  
το πλαστικό.  
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
 
Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων, σας κάνω γνωστό ότι ήδη σε συνεργασία  
µε τον ΟΛΠΑ έχει «ανέβει» στο διαδίκτυο ένα βίντεο µε οπτικοακουστικό  
υλικό και συνεντεύξεις σχετικά µε το 25ο Ράλι Ιονίου. Θα το βρείτε στην  
ηλεκτρονική διεύθυνση  
http://www.youtube.com/watch?v=vFqn5A0jyKU&feature=youtu.be  
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/Με ενθουσιασµό γίνονται δεκτά τα πληρώµατα του 25ου Ράλι Ιονίου- Μεγάλο  
ενδιαφέρον για την οικολογική ενηµέρωση από την Κυανή Κοινωνία/  
 
Με ικανοποίηση και ενθουσιασµό γίνονται δεκτά τα µέλη των πληρωµάτων του  
25ου Ράλι Ιονίου που πλέουν στα καταγάλανα νερά του πελάγους.  
Χαρακτηριστικό είναι ότι στη δεύτερη ιστιοδροµία από Μεσολόγγι προς  
Σάµη, παρά το γεγονός ότι λόγω άπνοιας τα σκάφη έφτασαν στο  
Κεφαλλονίτικο λιµάνι αργά το βράδυ, υπήρχε πολύς κόσµος που περίµενε για  
να χειροκροτήσει τις προσπάθειες των ιστιοπλόων. Αίσθηση έχει προκαλέσει  
και η παρουσία του σκάφους της Κυανής Πολιτείας Πολιτών που έχει δώσει  
τον οικολογικό τόνο στη φετινή διοργάνωση καθώς ενηµερώνει για τα  
θαλάσσια θηλαστικά και τις επιπτώσεις από τη χρήση του πλαστικού στα  
θαλάσσια οικοσυστήµατα. Ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον των ανθρώπων που  
ζουν από τη θάλασσα που ζήτησαν πληροφορίες και ενηµερωτικό υλικό από το  
πλήρωµα του σκάφους αλλά και των τουριστών που δείχνουν όλο και πιο  
αυξηµένη οικολογική συνείδηση.  
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/Θερµή υποδοχή για το Ράλι Ιονίου µετά τη δεύτερη ιστιοδροµία/  
 
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η 2η Ιστιοδροµία του «Ράλι Ιονίου» που είχε  
προορισµό την Σάµη. Οι καιρικές συνθήκες συνετέλεσαν ώστε η συγκεκριµένη  
ιστιοδροµία να γίνει δύσκολη αφού για πολλές ώρες η έλλειψη άνεµου  
ταλαιπώρησε τα σκάφη. Ο µαΐστρος καθυστέρησε να βγει στο πέλαγος µε  
αποτέλεσµα µόνο 25 σκάφη να τερµατίσουν ενώ πολλά λόγω έλλειψης χρόνου  
βγήκαν εκτός αγώνα. Η υποδοχή από µέρους της τοπικής κοινωνίας ήταν  
ζεστή και ολοκληρώθηκε µε µία όµορφη τελετή απονοµής στην Σάµη το βράδυ  
της Τέταρτης , 7/8/2013.  
 
Παρόντες στην µεγάλη αυτή Ναυτική γιορτή ήσαν: • ο Αντιπεριφεριάρχης  
Ιονίων Νήσων, κ. Σωτήριος Κουρής • ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς , κ. Αλέξανδρος  
Παρίσης • ο Πρόεδρος του ΚΕ. ∆Η. ΚΕ, κ. Άγγελος Κωνσταντάκης • ο  
Εντεταλµένος Σύµβουλος ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης, κ. Θεοτόκης  
Καβαλιεράτος • ο Εκπρόσωπος του Ιστιοπλοϊκού Οµίλου «Ν. Ο. Κ. Ι.», κ.  
Μάκης Μαρκέτος • η κα. Όλγα Αντωνάτου Βαλσάµου, Πρόεδρος ∆ηµοτικής  
Κοινότητας Σάµης, που ήταν και η ψυχή της διοργάνωσης. Ο πολύπλευρος  
ρόλος του Ράλι Ιονίου έδειξε για άλλη µια φορά ότι οι ναυτικές  
δραστηριότητες αποτελούν σηµαντικότατο πόλο ανάπτυξης πολιτισµού και  
κοινωνικών δραστηριοτήτων. Είναι πλέον σαφές ότι η ευηµερία και η  
ανάκαµψη θα έρθουν από την θάλασσα. 


