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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με τη συμμετοχή 33 σκαφών ολοκληρώθηκε ο ιστιοπλοϊκός αγώνας
ΠΟΡΟΣ 2016 του ΝΟΤΚ στη μνήμη του Μάκη Γκρίτζαλη

Ο αγώνας έγινε από 1 - 3 Απριλίου 2016, είναι στο πρόγραμμα αγώνων της ΕΑΘ/ΕΙΟ και 
περιλαμβάνεται στο Ranking List Σαρωνικού.

Εκκίνηση Φάληρο – Πόρος

Η εκκίνηση έγινε κανονικά για όλες τις κατηγορίες μαζί στις 16:00 της Παρασκευής και τα 
σκάφη έφυγαν όρτσα με ένα νοτιαδάκι με καλή ένταση. Ο άνεμος άρχισε να σπάει 
πλησιάζοντας την Αίγινα και οι περισσότεροι συμμετέχοντες “πάρκαραν” μεταξύ Αγίας 
Μαρίνας και Κάβου Αντώνη. Η άπνοια συνεχίστηκε μέχρι αργά στη νύκτα και τα σκάφη 
άρχισαν να αποσύρονται από τον αγώνα βλέποντας το χρονικό όριο τερματισμού τους να 
εξαντλείται. Μόνο το σκάφος DECISION του Γιώργου Λάσδα κατόρθωσε να τερματίσει 
παίρνοντας τη κανονιά και τη πρώτη θέση στη κατηγορία ORC CLB N/S. 
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Πολλά από τα σκάφη πρυμοδέτησαν στη προβλήτα που είχε αδειάσει ειδικά για τον αγώνα το
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου διαθέτοντας νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, άλλα πάλι 
προτίμησαν τις ντάνες στο κανάλι αποφεύγοντας έτσι και την αγκυροβολία. 

Ο Ανδρέας Αντωνόπουλος αντιπρόεδρος και ο Αλέξανδρος Θεοδωρίδης έφορος ανοικτής Θάλασσας του Ν.Ο.Τ.Κ.

Η απονομή επάθλων έγινε το Σάββατο στις 20:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων στο νεοκλασικό 
κτίριο Συγγρού, που διέθεσε για την εκδήλωση ο Δήμος Πόρου και διοργάνωσε ο Εμπορικός 
& Επαγγελματικός Σύλλογος Πόρου με τον πρόεδρο του Δημήτρη Συξέρη. 

Απονομή επάθλου στο σκάφος DECISION με κυβερνήτη το Γιώργο Λάσδα και το πλήρωμά του για τη πρώτη
θέση στην κατηγορία ORC CLUB N/S στη διαδρομή Φάληρο – Πόρος 

Δέλτα Φαλήρου 176 74   Τηλ. Γραμματείας: 210-4131819 210-4810390   Φαξ: 210-4131549

Website: www.notk.gr   E-mail: info@notk.gr

http://www.notk.gr/
mailto:info@notk.gr


Τα εδέσματα και κρασιά προσέφεραν οι επιχειρηματίες εστίασης του νησιού. Ο Σύλλογος 
Γυναικών Πόρου με τη πρόεδρό του κα Μακρή προσέφεραν εξαιρετικό λεμοντσέλο.

Η τελετή απονομής ξεκίνησε με μία εισαγωγή του εφόρου Ανοικτής Θάλασσας κ. 
Αλεξάνδρου Θεοδωρίδη που έδωσε το λόγο στον αντιπρόεδρο του Ομίλου κ. Ανδρέα 
Αντωνόπουλο για να απευθύνει χαιρετισμό στους παρευρισκομένους αθλητές κι 
επισήμους. Στη συνέχεια εδόθησαν αναμνηστικές ευχαριστήριες πλακέτες για το Δήμο 
Πόρου στη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα. Ελένη Κανατσίδη, για το Λιμεναρχείο 
Πόρου στη Σημαιοφόρο του Λ.Σ. κα Χριστίνα Καπόλα, για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
στο Πρόεδρό του κ. Γιώργο Αλιφέρη  και για τον Εμπορικό & Επαγγελματικό Σύλλογο στο 
Πρόεδρο κ. Δημήτρη Συξέρη που βοήθησαν και υποστήριξαν τον αγώνα. Την απονομή 
τίμησαν επίσης με τη παρουσία τους οι αντιδήμαρχοι Τάσος Παπαχρήστου και Γιώργος 
Κουντουζής.

Απονομή επάθλου υπομονής στο σκάφος ARTEMIS με κυβερνήτη τον Αλέξανδρο Λυράκη και το πλήρωμά του

Συγκινητική παρουσίαση – μνημόσυνο για τον Μάκη Γκρίτζαλη έκανε ο δημοσιογράφος 
Νίκος Ρενέσης περιγράφοντας με λεπτομέρειες την ιστορία. Ακολούθησε η απονομή του 
κυπέλου στο κυβερνήτη του DECISION Γιώργο Λάσδα και το πλήρωμά του για τη πρώτη 
θέση στα ORC CLUB N/S. Το κύπελο υπομονής δόθηκε στο κυβερνήτη του ARTEMIS και το 
πλήρωμά του που ήταν το τελευταίο σκάφος που εγκατέλειψε.

Γύρω στις 22:00 άρχισαν να μαζεύονται τα πληρώματα για το πάρτι στο Bar PASSAGIO με 
κερασμένη τη πρώτη μπύρα “ΜΥΘΟΣ” ευγενική προσφορά της εταιρείας. Όλοι τίμησαν το
πάρτι με τη παρουσία τους και τα μεσάνυχτα το κέφι είχε ανάψει για τα καλά με χορό που
συνεχίστηκε μέχρι τις μικρές ώρες.
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Η οργανωτική επιτροπή του αγώνα με φορείς του Πόρου

Η οργανωτική επιτροπή του ΝΟΤΚ

Την Κυριακή ο άνεμος δεν ήταν πάλι στα πάνω του. Η εκκίνηση δόθηκε μετά από λίγη 
αναβολή στη ντάνα, μόλις έφθασε ένα ελαφρύ βορεινό αεράκι. Ο στόλος ξεκίνησε για την
επιστροφή με μικρές ταχύτητες λόγω της λειψαγεριάς. 
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Εκκίνηση Πόρος – Φάληρο

Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο άνεμος παρέμεινε γύρω στους 6 κόμβους και κάτω. 
Αργά προς το σούρουπο, βγήκε ένα πιο δυνατό βοριαδάκι από το Φάληρο που απλώθηκε,
βοηθώντας 5 σκάφη από το στόλο να τερματίσουν. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ

ORC CLUB NS

ORC INT
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