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Δελτίο Τύπου  

 

Ο ΛΟΙΑΘ συνεχίζοντας την παράδοση διοργάνωσε για δέκατη τέταρτη συνεχή 
χρονιά τον Ιστιοπλοϊκό Αγώνα «Περίπλους Νήσου Λέσβου 2012».  Στον 
αγώνα που διεξήχθη από τις 2 έως τις 4 Ιουλίου συμμετείχαν 13 σκάφη, 60 
αθλητές και τρία μέλη της επιτροπής αγώνα. Ο ιδιαίτερος αυτός ιστιοπλοϊκός 
αγώνας που ξεκίνησε το 1999 αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία 
προκειμένου τα πληρώματα, να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε συνθήκες 
συχνών μεταβολών του αέρα και παράλληλα να απολαύσουν τις ομορφιές  
του πολύμορφου τοπίου των ακτών της Λέσβου.    
Η  εκκίνηση της πρώτης ημέρας του τριήμερου αγώνα δόθηκε στις 9:00 του 
Σαββάτου εξωτερικά του Λιμένα Μυτιλήνης με τερματισμό το Μόλυβο.  Οι 
συνθήκες άπνοιας στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ανάγκασαν αρκετά 
σκάφη να εγκαταλείψουν. Την πρώτη θέση πήρε το σκάφος «CALYPSO II» 
με κυβερνήτη τον Γιώργο Πιττό, τη δεύτερη θέση το «THALASSA» με 
κυβερνήτη το Γιώργο Μαλακό και την τρίτη θέση  το «CALEXICO» με 
κυβερνήτες την Μπεατρίς και τον Μπάμπη Ανιτσάκη.     
Την Κυριακή τα σκάφη εκκίνησαν από το Μόλυβο με προορισμό το Σίγρι 
χωρίς τελικά να τερματίσουν λόγω άπνοιας. Το βράδυ της ίδιας μέρας στο 
Σίγρι πραγματοποιήθηκε η απονομή των επάθλων του πρώτου μπράτσου 
Μυτιλήνη – Μόλυβος και στη συνέχεια ακολούθησε μουσική εκδήλωση.     
Η άπνοια της τρίτης μέρας δεν επέτρεψαν στην επιτροπή του αγώνα να δώσει 
εκκίνηση με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί το τρίτο μπράτσο. Ο πολύ 
καλός καιρός όμως αποζημίωσε τα πληρώματα επιτρέποντάς τους στιγμές 
χαλάρωσης στο δρόμο της επιστροφής. Η κατάταξη του αγώνα 
διαμορφώνεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου μπράτσου. Η 
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απονομή των επάθλων για την τελική κατάταξη θα πραγματοποιηθεί σήμερα 
Πέμπτη 7 Ιουνίου στα γραφεία του ΛΟΙΑΘ.  
Το ∆Σ του ΛΟΙΑΘ ευχαριστεί θερμά τα μέλη του Ομίλου που συμμετείχαν στο 
φετινό «Περίπλου Νήσου Λέσβου». Πληρώματα και αγωνιστική επιτροπή 
απέδειξαν για μία ακόμα φορά το υψηλό επίπεδο του ομίλου μας στη 
διοργάνωση απαιτητικών αγώνων.  
 


