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Η άπλοηα θαζσζηέρεζε  

ηελ εθθίλεζε ηοσ Παλειιελίοσ 
 

Ληβάο: «Νηθεηήο ζα είλαη όπνηνο θάλεη ηα ιηγόηεξα ιάζε» 
 
 
Μέζα ζε κηα ηζηηνπινϊθή αηκόζθαηξα, κε ηελ ζπκκεηνρή ηωλ πιεξωκάηωλ έγηλε ρζεο, ζηνλ 

Ιζηηοπιοϊθό, ζην Μηθξνιίκαλν, ε ζπγθέληξωζε ηωλ θπβεξλεηώλ, κε ηελ νπνία μεθίλεζε 
νπζηαζηηθά ην Παλειιήληο Πξωηάζιεκα ηζηηοπιοΐας αλοηθηής ζαιάζζες ORCi & IRC 
πνπ δηνξγαλώλεη ν Ιζηηοπιοϊθός Όκηιος Πεηραηώς (ΙΟΠ), κέρξη θαη ηελ Κπξηαθή, ζην 
Σαξωληθό θόιπν.   
 
«Είκαζηε πνιύ ραξνύκελνη πνπ ην Παλειιήλην γίλεηαη θαη πάιη ζην Σαξσληθό θαη 
επραξηζηνύκε ηελ ΕΑΘ θαη ηελ ΕΙΟ πνπ καο εκπηζηεύηεθε ζε κηα δύζθνιε νηθνλνκηθά 
πεξίνδν. Όια δείρλνπλ όηη ζα γίλεη ε θαιύηεξε δηνξγάλσζε ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ», 
δήιωζε ν Πξόεδξνο ηνπ Ι.Ο.Π., Γηάλλεο Παπαδεκεηρίοσ, γηα λα ζπκπιεξώζεη κε ηελ 

ζεηξά ηνπ ν πξόεδξνο ηεο ΕΑΘ (Επηηξνπή Αλνηθηήο Θάιαζζαο ηεο ΕΙΟ), Άθεο Τζαιίθες: 
«Δελ ζα κπνξνύζακε λα κελ εκπηζηεπηνύκε ηνλ ΙΟΠ. Έρεη παξάδνζε ζηηο πεηπρεκέλεο 
δηνξγαλώζεηο θαη ήδε θαίλεηαη όηη θάλακε πνιύ θαιά πνπ ηνπ δώζακε ην Παλειιήλην. 
Είκαη ζίγνπξνο όηη ζα γίλεη έλα πνιύ δπλαηό πξσηάζιεκα, γηα ην νπνίν δελ ππάξρνπλ 
πξνγλσζηηθά, κηαο θαη είλαη πνιύ δπλαηά ηα ζπκκεηέρνληα ζθάθε».    
 
Σήκεξα Πέκπηε είλαη ε πξώηε αγωληζηηθή κέξα, κε ηνπο αγώλεο όκωο λα κελ μεθηλνύλ 
ζηηο 11:00 όπωο ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλνη, αιιά αξγά ην κεζεκέξη, ιόγω άπλνηαο.    
 
«Έρνπκε δνπιέςεη πνιύ όιε ηελ ρξνληά θαη ε 15κειήο νκάδα καο είλαη έηνηκε λα 

δηεθδηθήζεη ζηα ίζηα ην Παλειιήλην Αλνηθηήο Θαιάζζεο. Ο ζπλαγσληζκόο αλακέλεηαη πην 
έληνλνο από πνηέ θαη ειπίδνπκε λα θιείζνπκε ηελ θεηηλή αγσληζηηθή ζαηδόλ κε κηα αθόκα 
δηάθξηζε. Τίπνηα δελ ζα είλαη εύθνιν θαη ληθεηήο ζα είλαη όπνηνο θαηαθέξεη λα θάλεη ηα 
ιηγόηεξα ιάζε. Τέζζεξηο κέξεο ζπλερνύο ηζηηνπιντθήο δξάζεο ζα καο απνδεκηώζνπλ γηα 
ηελ επίπνλε πξνεηνηκαζία καο αλεμαξηήησο απνηειέζκαηνο. Η δηάθξηζε ηεο Optimum 
νκάδαο καο ζα απνηειέζεη κηα επηβξάβεπζε ηεο ζηήξημεο ησλ ρνξεγώλ καο Aspida 
Maritime Security θαη SAXOBANK», καο είπε ν πνιύπεηξνο Πεξηθιήο Ληβάς θπβεξλήηεο 
ηνπο ζθάθνπο Optimum-Aspida-SAXOBANK», καδί κε ηνλ επίζεο θπβεξλήηε Νίθν Λάδο.     
 

Γηα ηνλ αγώλα κίιεζε θαη ν Μηράιεο Μπειέγρες, θπβεξλήηεο ηνπ ζθάθνπο Code Zero 
Vodafone, καδί κε ηνλ Γηώξγν Παπαδόποσιο, ζθάθνο από ηελ Φίο «Είλαη ν θνξπθαίνο 
αγώλαο ηελ ρξνληάο θαη εκείο από ηελ πιεπξά καο ζα πξνζπαζήζνπκε γηα ην θαιύηεξν. Τν 
μέξνπκε όηη δελ ζα είλαη εύθνιν, αιιά από ηελ πιεπξά καο ζα δηεθδηθήζνπκε ην θαιύηεξν 
δπλαηόλ». 
 
Χνξεγνί ππνζηεξηθηέο ηνπ Παλειιήληοσ Πξωηαζιήκαηνο ηζηηνπινΐαο αλνηθηήο ζαιάζζεο 
ORCi & IRC, είλαη νη: adidas sailing, Xerox, ONDECK, ABOVE, Quantum Sails, OTE Tv, 
90,1 fm, Παξαπνιηηηθά.    
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Σεκ. 1: Επηζπλάπηνπκε θωηνγξαθίεο  

Σεκ. 2: Γηα όπνηα πξόζζεηε πιεξνθνξία 6970 241433 


