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Γιάννης Μαρουλάκης: «Είμαστε έτοιμοι  
για ένα ακόμα πετυχημένο Ράλι Ιονίου»  

 
Σήμερα η εκκίνηση των σκαφών από την Κέρκυρα   

 
Ξεκινάει σήμερα η 26η ∆ιεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου 2014, που διοργανώνει ο 
Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας (Ι.Ο.Κ.). Η εκκίνηση θα δοθεί από την Κέρκυρα (Λευκίμη), με 
πρώτο σταθμό των σκαφών την Πρέβεζα, θα ακολουθήσουν το Ληξούρι της Κεφαλονιάς και η 
Ζάκυνθος, ενώ ο τερματισμός των σκαφών θα γίνει στον Αστακό, την άλλη Κυριακή 10 
Αυγούστου.  
 
«Είμαστε πανέτοιμοι για μια ακόμα επιτυχημένη διοργάνωση, του 26ου Ράλι Ιονίου. Αν και είναι 
μια εξαιρετικά δύσκολη χρονική περίοδος, με την γενική οικονομική συγκυρία ν’ αυξάνει τα 
προβλήματα και να βάζει πρόσθετες δυσκολίες, είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά. Έχουμε 
και τα στελέχη και τους φίλους που θα φροντίσουν γι’ αυτό. Εύχομαι το καλύτερο για τους 
συμμετέχοντες που και φέτος μας τίμησαν με την παρουσία τους, έχοντας φέρει την 26η ∆ιεθνή 
Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου σταθερά στην κορυφή των αγώνων ανοιχτής θάλασσας, με τις 
περισσότερες συμμετοχές σκαφών».  
Λόγια του Προέδρου του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας (Ι.Ο.Κ.) Γιάννη Μαρουλάκη, λίγο πριν 
από την εκκίνηση του κορυφαίου ιστιοπλοϊκού αγώνα ανοιχτής θάλασσας.   
 
Στα αξιοσημείωτα της φετινής διοργάνωσης είναι το ότι οι ιστιοπλόοι θα περάσουν από το 
αγαπημένο και φιλόξενο Ληξούρι, θέλοντας μ’ αυτό τον τρόπο οι διοργανωτές ν’ ανταποδώσουν 
την στήριξη και την βοήθεια που απλόχερα παρέχουν επί 26 χρόνια οι κάτοικοί του και 
γενικότερα οι κάτοικοι της πανέμορφης Κεφαλονιάς στο Ράλι Ιονίου.  
 
Το αναλυτικό πρόγραμμα:    

 Σήμερα, ∆ευτέρα 4 Αυγούστου: Εκκίνηση 1ης Ιστιοδρομίας στην διαδρομή Κέρκυρα 
(Λευκίμη) – Πρέβεζα (40 ν.μ.) 

 Αύριο, Τρίτη 5 Αυγούστου: ∆εξίωση και απονομή επάθλων στην Πρέβεζα 
 Τετάρτη 6 Αυγούστου: 2η Ιστιοδρομία Πρέβεζα (Αγ. Ιωάννης Κεφαλονιάς) – Αργοστόλι 

(50 ν.μ.) 
 Πέμπτη 7 Αυγούστου: ∆εξίωση και απονομή επάθλων 
 Παρασκευή 8 Αυγούστου: 3η Ιστιοδρομία Αργοστόλι - Ζάκυνθος (34 ν.μ.) 
 Σάββατο 9 Αυγούστου: ∆εξίωση και απονομή επάθλων 
 Κυριακή 10 Αυγούστου: 4η Ιστιοδρομία Ζάκυνθος – Αστακός (40 ν.μ.) 
 ∆ευτέρα 11 Αυγούστου: Απονομή επάθλων και Τελετή Λήξης. 

 
∆ιοργανωτής είναι ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας (Ι.Ο.Κ.), με συνδιοργανωτές και 
υποστηρικτές του, τους ΙΟ Πατρών, ΝΑΟ Κεφαλονιάς-Ιθάκης, ΑΟ Ιθάκης Πρόοδος, ΑΝΟ 
Ζακύνθου, ΝΟ Αστακού, ΝΟ Λευκάδας. Χορηγοί της διοργάνωσης είναι η Αιγαίον 
Ασφαλιστική, η Μαρίνα Κλεοπάτρα στην Πρέβεζα, η Preometheus Maritime LDT, η ∆ιώρυγα 
Κορίνθου, ο ∆ήμος Κεφαλονιάς, ο ∆ήμος Ζακύνθου, η Corfuland & το Ionian Channel.  
 
Το Σαββατοκύριακο έγινε ο έλεγχος των σκαφών στη Μαρίνα Μανδράκι της Κέρκυρας και 
χθες Κυριακή η συγκέντρωση των κυβερνητών.  

 
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σημ. 1: Επισυνάπτουμε φωτογραφία   
Σημ. 2: Για όποια πρόσθετη πληροφορία 6970 241433  

 


