
   

 

 

   

Μυτιλήνη, 22/06/2016 

                                                                                                                                   Δελτίο Τύπου  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ της ΛΕΣΒΟΥ 2016»  

 

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 20  Ιουνίου 2016 ο ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΤΗΣ 

ΛΕΣΒΟΥ 2016 , o Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας που διοργάνωσε για 1η 

χρονιά ο ΛΟΙΑΘ  (Λεσβιακός Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας). Ο 

Αγώνας είχε ξεκινήσει την Πέμπτη 16-06-16 με τις εγγραφές και τις 

καταμετρήσεις των σκαφών. Την Παρασκευή το απόγευμα πραγματοποιήθηκε 

το skipper Meeting στα γραφεία του ομίλου όπου δόθηκαν οι οδηγίες 

διεξαγωγής του αγώνα και στη συνεχεία ακολούθησε η τελετή έναρξης σε μία 

άριστη ατμόσφαιρα που κράτησε μέχρι αργά το βράδι. Σε αυτήν 

παραβρέθηκαν ο Λιμενάρχης Μυτιλήνης, ο Υποδιοικητής της 98 ΑΔΤΕ, 

εκπρόσωπος του ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου 

που ήταν και συν διοργανωτής, εκπρόσωποι της FRODEX,  Χορηγοί, αθλητές 

και μέλη του ομίλου. Σε αυτούς ο πρόεδρος του ομίλου κ. Ταλλάς Νικόλαος 

τους επίδωσε αναμνηστικές πλακέτες, ενώ στην FRODEX τους έδωσε 

μπλουζάκια με το σύνθημα sailing the Lesvos sea. 

Το Σάββατο 18-06-16 το πρωί ο καιρός δεν ευνόησε την ιστιοδρομία 

Μυτιλήνη – Μόλυβος καθώς ο άνεμος είχε χαμηλή ένταση. Έτσι δόθηκε στα 

σκάφη η οδηγία από την επιτροπή αγώνα να μεταβούν στα Τουκμάκια όπου 

εάν ο αέρας το επέτρεπε να διεξαχθεί το μπράτσο τoυ αγώνα . Η εκκίνηση 

δόθηκε στις 15.00 περίπου σε περιβάλλον καύσωνα όπου οι αθλητές 

υπέφεραν από τις κακές καιρικές συνθήκες. Το βραδάκι κατέφτασαν τα σκάφη 

και έδεσαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Μολύβου όπου το λιμενικό τα 

διευθέτησε κατά υποδειγματικό τρόπο και το ευχαριστούμε πολύ.  

Το πρωί της Κυριακής με ένταση ανέμου μειωμένη δόθηκε εκκίνηση των 

σκαφών για τερματισμό στην Ερεσό. Τα σκάφη με τα πληρώματα τους σε 

ένταση λόγω του καύσωνα κατάφεραν να τερματίσουν απολαμβάνοντας ως 

έκπληξη την φιλοξενία του συλλόγου τουρισμού όπου οι γυναίκες μας 

περίμεναν με το ξακουστό τυρί της Ερεσού  και ούζο. Η όλη οργάνωση 

υποδοχής ήταν άψογη καθώς είχαν προβλεφθεί βάρκες να παραλάβουν  τα 

πληρώματα από τα σκάφη και να τα βγάλουν στην ακτή λόγω του 

περιορισμένου βάθους και έλλειψης λιμανιού για την φιλοξενία τέτοιου είδους 

σκαφών. 

Μετά την όμορφη στάση και περιήγηση στα στενά και μαγαζιά της 

Σκάλας Ερεσού τα πληρώματα επιβιβάστηκαν στα σκάφη και έδεσαν αργά το 

βράδι στο λιμάνι του Πλωμαρίου, σε θέσεις που είχε προβλέψει το λιμεναρχείο 

Πλωμαρίου και τους ευχαριστούμε πολύ. 

Την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος τα πληρώματα ξύπνησαν με την 

ελπίδα να πραγματοποιηθεί η ιστιοδρομία έξω από το Πλωμάρι, μάταια όμως 

καθώς ο αέρας δεν ξεπερνούσε τα 3 μίλια με αποτέλεσμα να ακυρωθεί το 

μπράτσο του αγώνα. 
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Τα σκάφη έφυγαν από το λιμάνι και έδεσαν στην παραλία του Αγίου 

Ισιδώρου προσφέροντας μοναδικό θέαμα στους λουόμενους της Παραλίας. 

Το μεσημέρι έγιναν οι απονομές  στους νικητές σε μαγαζί,  με μία 

καταπληκτική οργάνωση που έγινε από τον αντιδήμαρχο Πλωμαρίου κ. 

Αρμενάκα Μανώλη αποσπώντας τα συγχαρητήρια των παρευρισκόμενων. 

Μετά την επίδοση των επάθλων δόθηκε στον αντιδήμαρχο τιμητική πλακέτα 

του αγώνα από τον πρόεδρο του ΛΟΙΑΘ κ. Ταλλά Νικόλαο. Στην εκδήλωση 

παραβρέθηκε και ο Λιμενάρχης του Πλωμαρίου 

Τα σκάφη με τα πληρώματά τους μετά την ταλαιπωρία 3 ημερών λόγω 

των καιρικών συνθηκών επέστρεψαν το βράδι στο λιμάνι της Μυτιλήνης.  

Ευχαριστούμε την Γ.Γ Αιγαίου & Νησιωτικής πολιτικής , την Περιφέρεια 

Β. Αιγαίου, το Δημοτικό λιμενικό Ταμείο Λέσβου, Το Λιμενικό,  καθώς όλους 

εκείνους που βοήθησαν για την πραγματοποίηση αυτού του αγώνα.  

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα .  

• 1η Ιστιοδρομία  πρώτο το σκάφος SUN FIZZ 

• 2η ιστιοδρομία πρώτο το σκάφος KLEONIKI. Σε αυτό το σκάφος 

επέβαινε ο μικρότερος αθλητής του αγώνα ο Μάρκος Μπράτος 

ηλικίας μόλις 9 ετών. 

• Έτσι μετά το πέρας και της 2ης και τελευταίας ιστιοδρομίας 

ξεκαθάρισε και η τελική κατάταξη: 

• 1ο το σκάφος SUN FIZZ 

• 2ο το σκάφος KLEONIKI 

• 3ο το σκάφος ATHINA 

  


