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Ράλλυ Αιγαίου: Οι ιστιοπλόοι έστειλαν το μήνυμα
«Να Σώσουμε Τις Θάλασσες Μας»

Με την περιβαλλοντική δράση του Πανελληνίου Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης «Να
Σώσουμε Τις Θάλασσές Μας» συνεχίστηκε σήμερα η διοργάνωση του 59ου Ράλλυ Αιγαίου. Τα
πληρώματα των σκαφών που παίρνουν μέρος στον ιστορικό αγώνα πραγματοποίησαν
συμβολικό καθαρισμό της παραλίας Μάναγρος στη Βολισσό της Χίου. Αύριο θα διεξαχθεί η
δεύτερη ιστιοδρομία και τα ιστιοφόρα θα κάνουν τον περίπλου των νοτίων παραλιών του
νησιού ( 50 ν.μ.).
Από νωρίς το πρωί τα πληρώματα του 59ου Ράλλυ Αιγαίου συγκεντρώθηκαν στην προκυμαία
του λιμανιού της Βολισσού. Εκεί οι γυναίκες από την Κοινότητα της Βολισσού και τον
Πολιτιστικό Σύλλογο και Χορευτικό Συγκρότημα «Όμηρος» τους πρόσφεραν πρωινό με
χιώτικες σπεσιαλιτέ, όπως παραδοσιακό ψωμί, τοπικά τυριά, γλυκίσματα και χυμούς. «Είχαμε
τη χαρά να υποδεχτούμε τα πληρώματα της ιστορικής διοργάνωσης και να τους κάνουμε
κοινωνούς της χιώτικης φιλοξενίας και των παραδοσιακών γεύσεων του τόπου μας», δήλωσε η
πρόεδρος της Κοινότητας Βολισσού Τζένη Λαγού.
Στη συνέχεια, οι ιστιοπλόοι μετέβησαν στην πλησιέστερη παραλία και πραγματοποίησαν
συμβολικό καθαρισμό στο πλαίσιο της δράσης του Π.Ο.Ι.Α.Θ. «Να Σώσουμε Τις Θάλασσές
Μας». Στον καθαρισμό συμμετείχαν και μέλη από το πλήρωμα του Πλοίου Γενικής
Υποστήριξης του Πολεμικού Ναυτικού «Άτλας 1» με επικεφαλής τον Ύπαρχο Ιωάννης
Σουλακάκη Π.Ν. Το «Άτλας 1» συνοδεύει τον αγώνα.

«Η δράση της συγκομιδής απορριμμάτων από την παραλία πραγματοποιήθηκε με στόχο να
συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι πρέπει να χρησιμοποιεί όσο τον δυνατόν λιγότερες πλαστικές
συσκευασίες. Εμείς στο σκάφος μου δεν χρησιμοποιούμε σχεδόν καθόλου πλαστικά και
αντικείμενα μιας χρήσης», τόνισε ο Σπύρος Παπαντωνίου, κυβερνήτης του ιστιοφόρου
«Αιολία», το οποίο τερμάτισε 3ο στην κατηγορία Performance στην πρώτη ιστιοδρομία.
Αύριο Τρίτη (14/6), έχει προγραμματιστεί μία κούρσα με διαδρομή Βολισσό, βραχονησίδα
Βενέτικο που βρίσκεται νότια της Χίου, αριστερά και επιστροφή με τερματισμό στη Βολισσό .
Η ιστιοδρομία αναμένεται να αρχίσει στις 11.00 και είναι απόστασης 50 ναυτικών μιλίων. Το
59ο Ράλλυ Αιγαίου είναι αφιερωμένο στη μνήμη της «Σφαγής της Χίου» 1822.

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).

Από το Γραφείο Τύπου του 59ου Ράλλυ Αιγαίου

