
 

 

                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Βόνιτσα, 04‐09‐2017 

Ρεκόρ συμμετοχών αθλητών αλλά και  ομίλων σημείωσε ο 6ος  διασυλλογικός αγώνας 

ιστιοπλοΐας για σκάφη τύπου Optimist και Laser 4.7 που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο 

Ναυταθλητικός Όμιλος Βόνιτσας το διήμερο 02‐03 Σεπτεμβρίου. Στον αγώνα έλαβαν επίσης 

μέρος ο Ναυτικός   Όμιλος Λευκάδας,  ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Αστακού, ο Ναυτικός 

Όμιλος  Βορείου  Ιονίου,  ο  Ιστιοπλοϊκός  Όμιλος  Δυτικής  Ελλάδας,  ο  Ιστιοπλοϊκός  Όμιλος 

Ιωαννίνων, καθώς και ο Ναυτικός  Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πρέβεζας, για τον οποίον αξίζει να 

σημειωθεί  ότι  είναι  η  πρώτη  του  συμμετοχή  σε  αντίστοιχη  διοργάνωση.  Στον  αγώνα 

«έτρεξαν» συνολικά 44 αθλητές, 38 στην κατηγορία Optimist και 6 στην κατηγορία Laser. 

 Ιδιαιτέρως  τιμητική  και  ευχάριστη  για  τους  διοργανωτές  υπήρξε  η  παρουσία  του  

προέδρου  της  Ελληνικής  Ιστιοπλοϊκής  Ομοσπονδίας  κου  Αντώνη  Δημητρακόπουλου,  ο 

οποίος  με  την  κίνηση  αυτή  θέλησε  να  δείξει  την  ιδιαίτερη  σημασία  που  αποδίδει  η 

Ομοσπονδία,  αλλά  και  ο  ίδιος  προσωπικά,  στην  νεοσυσταθείσα  περιφέρεια  Δυτικής 

Ελλάδος και Ιονίων Νήσων, για την οποία ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν και ο πρώτος. Ο κ. 

Δημητρακόπουλος εξέφρασε στον πρόεδρο του ΝΑ.Ο.Β. κ. Κονταρίνη την ικανοποίησή του 

για το επίπεδο της διοργάνωσης και την πρόοδο που έχει σημειώσει ο Όμιλος τα τελευταία 

χρόνια. 

Στον αγώνα διεξήχθησαν συνολικά επτά  ιστιοδρομίες,  τέσσερις  το Σάββατο και  τρεις 

την Κυριακή. Το Σάββατο η έναρξη δόθηκε λίγο μετά τις 13:30 που ήταν προγραμματισμένη  

αφού η επιτροπή αγώνα περίμενε να σταθεροποιηθεί ο αέρας. Η ένταση του ανέμου ήτανε 

μεταξύ  3  και  4  Bf,  αρκετά  μεγάλη  δηλαδή  για  να  γίνει  ένας  όμορφος  και  με  έντονο 

συναγωνισμό  αγώνα.  Την  Κυριακή  η  πρώτη  ιστιοδρομία  ξεκίνησε  περίπου  στις  13.00,  με 

σχετικά  λίγο  αέρα  στην  αρχή,  ο  οποίος  όμως  προοδευτικά  αύξανε  την  ένταση  του 

επιτρέποντας στους μικρούς αθλητές να προσφέρουν και πάλι θέαμα και σασπένς. 

Μετά το τέλος του αγώνα και την αποκατάσταση σκαφών και εξοπλισμού, έλαβε χώρα 

σε παραλιακό εστιατόριο της Βόνιτσας μέσα σε πολύ ευχάριστη και ζεστή ατμόσφαιρα το 

αποχαιρετιστήριο γεύμα και η απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων σε όλους τους αθλητές 

και επάθλων στους διακριθέντες.  

Την  πρώτη  θέση  στη  γενική  κατάταξη  Optimist  κατέλαβε  για  δεύτερη  συνεχόμενη 

χρονιά,  και  κυριολεκτικά  στο  «νήμα»,  η    Εύα  Ναού  από  το  Ναυτικό  Όμιλο  Λευκάδος,  η 

οποία εκτός από το έπαθλο του γενικού νικητή έλαβε ως δώρο και ένα αγωνιστικό πανί το 

οποίο  ευγενικά  παραχώρησε  εκ  μέρους  της  Ομοσπονδίας  ο  πρόεδρος  κος 

Δημητρακόπουλος.  Στα  Laser  4.7  πρώτος  τερμάτισε  ο  Κυριάκος  Χατζηκάκου  από  τον 

Ιστιοπλοϊκό  Όμιλο  Ιωαννίνων,    ενώ  οι  τρεις  πρώτοι  ανά  κατηγορία  έχουν  αναλυτικά  ως 

εξής: 

 

 



 

Κορίτσια κάτω  
των 11 ετών 

Κορίτσια άνω 
των 11 ετών 

Αγόρια κάτω 
των 11 ετών 

Αγόρια άνω 
των 11 ετών. 

Laser 
(αγόρια) 

Laser 
 (Κορίτσια) 

Μακρή Ερμιόνη 
(Ν.Ο.Β.Ι.) 

Ναου Εύα 
(Ν.Ο.Λ.) 

Σιάμος  Κων/νος 
(ΝΑ.Ο.Β.) 

Έγκεμαν 
Λουκάς Τζον 
(Ν.Ο.Β.Ι.) 

Χατζηκάκου 
Κυριάκος 
(Ι.Ο.Ι.) 

Φίλιππα 
Ευαγγελία (Ν.Ο.Λ.) 

Δρακάτου Κων/να 
(Ν.Ο.Λ.) 

Πανταζή Ίριδα 
(ΝΑ.Ο.Β.) 

Μανδύλας 
Σπυρίδων 
(Ν.Ο.Β.Ι.) 

Στρατομήτρος 
Δημήτριος 
(Ν.Α.Ο.ΑΣ) 

Σκεπετάρης 
Δημοσθένης 
(Ν.Ο.Λ.) 

Ζήση Έλλη 
(ΝΑ.Ο.Β.) 

Γκατζίνη Μελίνα‐ 
Ευσταθία (ΝΑ.Ο.Β.) 

Θεοχάρη 
Ιωάννα (ΝΟ.Λ). 

Τζεφριός 
Κων/νος 
(Ν.ΑΟ.Β.) 

Κρικώνης 
Κων/νος 
(Ι.Ο.Δ.Ε.) 

Μαρτζούκος 
Στυλιανός 
(ΝΑ.Ο.Β) 

Κατωπόδη Ηλιάνα‐
Ελευθερία 
(ΝΑ.Ο.Β.) 

 

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν και οι υπόλοιποι αθλητές του ΝΑ.Ο.Β. με τους 

Παντελή Κυρίκο, Στέλιο Μερισιώτη και Ανδριάνα   Σιάμου να καταλαμβάνουν την 10η, 13η 

και 28η θέση στη γενική κατάταξη αντιστοίχως. 

Ο ΝΑ.Ο. Βόνιτσας ευχαριστεί και συγχαίρει όλους τους αθλητές και τις αντιπροσωπείες 

των Ομίλων    για  τη  συμμετοχή  τους  και  τον  πρόεδρο  της  Ε.Ι.Ο.  κ.  Δημητρακόπουλο  που 

τίμησε  με  την  παρουσία  του  τον  αγώνα.  Επίσης  την  επιτροπή  αγώνα αποτελούμενη  από 

τους  κ.  Γιώργο  Στεργιούλη  και  κ.  Στέργιο  Βακατσά  που  ήταν  και  φέτος  άριστοι  στα 

καθήκοντά τους και τον Ι.Ο. Ιωαννίνων που παραχώρησε ευγενικά ένα σκάφος Optimist για 

να αγωνιστεί ένας επιπλέον αθλητής. Έπειτα,   τον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας και τον πρόεδρο 

του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης κ. Παντελή Αποστολάκη που με συνέπεια 

στηρίζουν  τις  προσπάθειες  του  ΝΑ.Ο.Β.  και  τον  Σύλλογο  Γυναικών  Βόνιτσας  για  τα  πολύ 

γευστικά  εδέσματα  που  προσέφεραν  στο  γεύμα  της  τελετής  λήξης.        Τέλος  οφείλει  ένα 

μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς του αγώνα, οι οποίο με ανιδιοτέλεια και αγάπη για τον 

τόπο στάθηκαν πολύτιμοι αρωγοί στο όλο εγχείρημα και χωρίς τη συνεισφορά των οποίων 

δεν θα ήτανε εφικτή η υλοποίηση αυτής της διοργάνωσης.  


