
 

 
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Με 82 σκάφη ξεκινά η Αegean Regatta 2017 
 

 
Την Κυριακή το πρωϊ στις 11.00, τα 82 σκάφη που έχουν δηλώσει συμμετοχή 
στην Aegean Regatta, ανοίγουν πανιά για νέες περιπέτειες στο Αιγαίο 
Πέλαγος, με πρώτο σταθμό την Αστυπάλαια μετά από 50 ναυτικά μίλια! 
Η «Ρεγκάτα του Αιγαίου» είναι ο διεθνής ιστιοπλοϊκός που διοργανώνει εδώ 
και 17 χρόνια η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μαζί 
με την Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας και για μία ακόμα χρονιά δικαιολόγησε τον χαρακτηρισμό του 
διεθνή αγώνα. 
Συμμετοχή έχουν δηλώσει πληρώματα από 16 χώρες, τις περισσότερες από 
κάθε άλλο αγώνα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα από: Τουρκία (4), Ιρλανδία 
(1), Ρωσία (5), Κροατία (1), Αγία Λουκία (1), Κύπρος (1), Βουλγαρία (1), 
Ρουμανία (1), Αυστρία (1). 
Η αυλαία της Aegean Regatta ανοίγει και τυπικά το βράδυ του Σαββάτου με 
την Τελετή Εναρξης στο Πάτμειον Πολιτιστικό Κέντρο και την Κυριακή τα σκάφη 
θα φύγουν από το Νησί της Αποκάλυψης για την Αστυπάλαια, τη Νίσυρο και 
τη Ρόδο. 
 
Το πρόγραμμα των υπόλοιπων εκδηλώσεων της Aegean Regatta 2017 
 
Σάββατο 19/8, Πάτμος 
21.00, Τελετή έναρξης (Απονομή τιμητικών διακρίσεων παραγόντων του 
αγώνα, μουσική βραδιά, ελαφρύς μπουφές) 
 



Δευτέρα 21/8, Αστυπάλαια 
21.00, Απονομές (Μουσική βραδιά, ελαφρύς μπουφές) 
 
Τετάρτη 23/8, Νίσυρος 
09.00, Επιβίβαση σε λεωφορεία για επίσκεψη σε ηφαίστειο και επιστροφή 
(κόστος εισιτηρίου 3 Ευρώ πήγαινε-έλα, είσοδος στο ηφαίστειο δωρεάν) 
19.30, Επιβίβαση σε λεφωρεία (Πάλοι→ Μαντράκι) 
21.00, Εκδήλωση (απονομές, μουσική βραδιά, κέρασμα με παραδοσιακά 
γλυκίσματα) 
23.00-23.30 Επιβίβαση σε λεωφορεία (Μαντράκι→ Πάλοι) 
 
Σάββατο 26/8, Ρόδος 
19.30 Επιβίβαση σε λεωφορεία (Νέα Μαρίνα→ Καστέλο) 
21.00 Τελετή λήξης, απονομές 
 
Μέγας χορηγός της Aegean Regatta είναι η εταιρία τηλεπικοινωνιών 
COSMOTE, που συντρόφευε τα πληρώματα και τους φίλους του θεσμού για 
τέταρτη συνεχόμενη φορά και Χορηγός η Μαρίνα της Ρόδου που θα 
φιλοξενήσει τη διοργάνωση στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις δίνοντας στους 
συμμετέχοντες την ευκαιρία να απολαύσουν τις εξαιρετικές παροχές της. 
Συντονιστής όμιλος για τη διοργάνωση της Aegean Regatta είναι ο ΑΣΙΑΘ 
Ρόδου και συνδιοργανωτές οι: A.O. Aιγαίου, N.O. Xίου, N.O. Σάμου, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. 
Μυτιλήνης, Ν.Ο. Λέρου και Ι.Ο.Μυτιλήνης. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
http://www.aegeanregatta.gr 
 
www.facebook.com/Aegean.Regatta 
 
 
 
 


