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Η άπνοια καθυστέρησε  
την εκκίνηση του Πανελληνίου 

 
Λιβάς: «Νικητής θα είναι όποιος κάνει τα λιγότερα λάθη» 

 
 
Μέσα σε μια ιστιοπλοϊκή ατμόσφαιρα, με την συμμετοχή των πληρωμάτων έγινε χθες, στον 
Ιστιοπλοϊκό, στο Μικρολίμανο, η συγκέντρωση των κυβερνητών, με την οποία ξεκίνησε 
ουσιαστικά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης ORCi & IRC 
που διοργανώνει ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς (ΙΟΠ), μέχρι και την Κυριακή, στο 
Σαρωνικό κόλπο.   
 
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Πανελλήνιο γίνεται και πάλι στο Σαρωνικό και 
ευχαριστούμε την ΕΑΘ και την ΕΙΟ που μας εμπιστεύτηκε σε μια δύσκολη οικονομικά 
περίοδο. Όλα δείχνουν ότι θα γίνει η καλύτερη διοργάνωση των τελευταίων ετών», 
δήλωσε ο Πρόεδρος του Ι.Ο.Π., Γιάννης Παπαδημητρίου, για να συμπληρώσει με την 
σειρά του ο πρόεδρος της ΕΑΘ (Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας της ΕΙΟ), Άκης Τσαλίκης: 
«Δεν θα μπορούσαμε να μην εμπιστευτούμε τον ΙΟΠ. Έχει παράδοση στις πετυχημένες 
διοργανώσεις και ήδη φαίνεται ότι κάναμε πολύ καλά που του δώσαμε το Πανελλήνιο. 
Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, για το οποίο δεν υπάρχουν 
προγνωστικά, μιας και είναι πολύ δυνατά τα συμμετέχοντα σκάφη».    
 
Σήμερα Πέμπτη είναι η πρώτη αγωνιστική μέρα, με τους αγώνες όμως να μην ξεκινούν 
στις 11:00 όπως ήταν προγραμματισμένοι, αλλά αργά το μεσημέρι, λόγω άπνοιας.    
 
«Έχουμε δουλέψει πολύ όλη την χρονιά και η 15μελής ομάδα μας είναι έτοιμη να 
διεκδικήσει στα ίσια το Πανελλήνιο Ανοικτής Θαλάσσης. Ο συναγωνισμός αναμένεται πιο 
έντονος από ποτέ και ελπίζουμε να κλείσουμε την φετινή αγωνιστική σαιζόν με μια ακόμα 
διάκριση. Τίποτα δεν θα είναι εύκολο και νικητής θα είναι όποιος καταφέρει να κάνει τα 
λιγότερα λάθη. Τέσσερις μέρες συνεχούς ιστιοπλοϊκής δράσης θα μας αποζημιώσουν για 
την επίπονη προετοιμασία μας ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Η διάκριση της Optimum 
ομάδας μας θα αποτελέσει μια επιβράβευση της στήριξης των χορηγών μας Aspida 
Maritime Security και SAXOBANK», μας είπε ο πολύπειρος Περικλής Λιβάς κυβερνήτης 
τους σκάφους Optimum-Aspida-SAXOBANK», μαζί με τον επίσης κυβερνήτη Νίκο Λάζο.     
 
Για τον αγώνα μίλησε και ο Μιχάλης Μπελέγρης, κυβερνήτης του σκάφους Code Zero 
Vodafone, μαζί με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, σκάφος από την Χίο «Είναι ο κορυφαίος 
αγώνας την χρονιάς και εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Το 
ξέρουμε ότι δεν θα είναι εύκολο, αλλά από την πλευρά μας θα διεκδικήσουμε το καλύτερο 
δυνατόν». 
 
Χορηγοί υποστηρικτές του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης 
ORCi & IRC, είναι οι: adidas sailing, Xerox, ONDESK, ABOVE, Quantum Sails, OTE Tv, 
90,1 fm, Παραπολιτικά.    
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Σημ. 1: Επισυνάπτουμε φωτογραφίες  
Σημ. 2: Για όποια πρόσθετη πληροφορία 6970 241433 


