
 
 

Με ρεκόρ συμμετοχών ολοκλήρωσε το ταξίδι του  
ο 21ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας του ΝΟΤΚ 

 
 
Με ρεκόρ συμμετοχών από 63 σκάφη ολοκλήρωσε στο Κουφονήσι το ταξίδι 
του στις Κυκλάδες ο 21ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας ‘CYCLADES 
REGATTA 2015’ του ΝΟΤΚ.  
Οι 550 Έλληνες και ξένοι ιστιοπλόοι αρμένισαν για μια εβδομάδα στο Αιγαίο 
απολαμβάνοντας την μαγεία του αθλήματος και την φιλοξενία των νησιών-
σταθμών του αγώνα. 
Το πρώτο ραντεβού δόθηκε στην συνάντηση/ δεξίωση κυβερνητών στο 
Πολεμικό Μουσείο Θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ» το απόγευμα της Παρασκευής 26 
Ιουνίου και ο πρώτος σταθμός των ιστιοφόρων ήταν στο νησί εκκίνησης την 
Κέα. 
Η Πρόεδρος του ΕΟΤ Ελισσάβετ Χατζηνικολάου έδωσε την εκκίνηση για την 
πρώτη αγωνιστική ιστιοδρομία 60 μιλίων προς την Πάρο από το 
Ναρκοθηρευτικό Καλυψώ, το οποίο ακολούθησε όλο τον αγώνα την Κυριακή 
28 Ιουνίου. Η ιστιοδρομία ολοκληρώθηκε μετά από 26 ώρες στην Παροικία. 
Επόμενος σταθμός του αγώνα τα Κατάπολα Αμοργού την Τρίτη 30 Ιουνίου σε 
μια ιστιοδρομία 20ώρων και τερματικός αγωνιστικός σταθμός του αγώνα τα 
Κουφονήσια με μια γρήγορη πλεύση και σύμμαχο τα 7 μποφόρ που έπνεαν 
στην περιοχή την Πέμπτη 2 Ιουλίου. Λόγω των συνθηκών η επιτροπή αγώνα 
ακύρωσε την τελευταία προγραμματισμένη ιστιοδρομία για τις καμάρες 
Σίφνου και αρκετά σκάφη παρέμειναν στον επίγειο παράδεισο του 
Κουφονησίου. 
Σε όλα τα νησιά σταθμούς, οι δήμοι, τα λιμεναρχεία, οι ναυτικοί όμιλοι και οι 
τοπικοί φορείς και σύλλογοι υποδέχθηκαν και φιλοξένησαν τους ναυταθλητές 
με την μοναδική φιλοξενία που χαρακτηρίζει τις Κυκλάδες. 
Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας διοργάνωσε και στα τέσσερα 
νησιά καθημερινές εκδηλώσεις, εκδρομές, πάρτυ και happenings για τους 
ιστιοπλόους κάνοντας το ταξίδι αξέχαστο. Τα ΕΛΤΑ δημιούργησαν 
αποκλειστικά γραμματόσημα με το σήμα του αγώνα και του διοργανωτή 
ομίλου και αναμνηστικές κάρτες για κάθε νησί που κατέπλευσε ο αγώνας. 
Τα νικητές του 21ου Cyclades Regatta μετά από τα 136 αγωνιστικά ιστοπλοϊκά 
ναυτικά μίλια είναι: 
1ος IRC : A 35 ΝΟΕ (Απειρανθίτης Γιάννης) 
1ος ORCi overall και ORCi 1 : ERYTOS II – COSMOTE (Μάνθος Κώστας-
Τσάβαλος) 
1ος ORCi 2 : AEOLUS II – MOTHERCARE (Λάππας Γιάννης) 
1ος ORC club overall και ORC club 2 : FILIRA (Πούλος Σπύρος) 
1ος ORC club 1 : ECHIONAS (Μητρόπουλος Γιώργος) 
1ος ORC club 3: ARGONAUTIS II (Βασιλόπουλος Ευθύμιος) 
1ος ORC club Non Spinnaker: ALEXANDROS Κ (Κώτσης Αλέξανδρος) 
 
Το CYCLADES REGATTA 2015 διοργανώθηκε στα πλαίσια του  
επίσημου αγωνιστικού προγράμματος της ΕΑΘ/ΕΙΟ, με την  
συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και πραγματοποιήθηκε υπό  
την αιγίδα της Γ.Γ.Α, του Ε.Ο.Τ, των ΕΛΤΑ με την υποστήριξη του  



Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος.  
Χορηγοί επικοινωνίας η ΕΡΤ και το skipper on deck.  
Χορηγοί του αγώνα η YAMAHA, η LOWRANCE, η Jaquar Land  
Rover και η Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου. 
Τον αγώνα συνόδευσε το ναρκοθηρευτικό «ΚΑΛΥΨΩ» του  
Πολεμικού Ναυτικού και σκάφος του Λιμενικού της 6ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. 
 


