
20ός  Διεθνής  Ιστιοπλοϊκός Αγώνας “Cyclades Regatta 2014” του Ν.Ο.Τ.Κ.

Τριανταεπτά ιστιοπλοϊκά σκάφη με τα πληρώματα τους αρμένισαν με τα χρώματα των πανιών
τους τη θάλασσα του Αιγαίου στα πλαίσια του επετειακού 20ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα 
2014 «Cyclades Regatta 2014» που διοργάνωσε ο Ν.Ο.Τ.Κ. από 28 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου 
επαναλαμβάνοντας την ίδια πρώτη διαδρομή του, Φάληρο - Φοίνικας Σύρου - Μήλος - 
Σέριφος - Βουλιαγμένη.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού, υπό την Αιγίδα της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού, με την υποστήριξη της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Ε.Ι.Ο, του Δήμου Καλλιθέας και Αθλοθέτης ήταν η 
Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθήνας. 
Επίσημοι Χορηγοί Επικοινωνίας: ΝΕΡΙΤ, Sportday, Nova-sport.fm και Skipper on Deck.
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Ήταν μια εβδομάδα γεμάτη αγωνιστική ένταση τόσο στα τέσσερα σκέλη και τον παράκτιο 
αγώνα της Μήλου όσο και στην επαφή των αθλητών με τον πολιτισμό, την κουλτούρα και την 
διασκέδαση των τριών προορισμών του “Cyclades Regatta”. 

Η φιλοξενία των τριών νησιών, οι παροχές και οι ανέσεις που προσέφεραν τα λιμεναρχεία και 
οι τοπικές αρχές προς τα πληρώματα αλλά και τα καθημερινά events, πάρτυ και εκδρομές 
που φρόντισε ο Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας να απολαύσουν οι αθλητές, 
έκανε το Cyclades Regatta αξέχαστο!

Την Παρασκευή 27 Ιουνίου οι κυβερνήτες και τα πληρώματα συγκεντρώθηκαν στο Θωρηκτό 
“ΑΒΕΡΩΦ” όπου έγινε η ενημέρωση για όλον το Αγώνα με προβολή slides, μοιράστηκαν οι 
οδηγίες πλού μαζί με ενημερωτικά έντυπα για την παραμονή τους στα τρία νησιά, 
αναμνηστικά κυκλαδίτικα ειδώλια, αντηλιακά KORRES καθώς και μπλουζάκια με το λογότυπο 
του Αγώνα ειδικά σχεδιασμένα για το “Cyclades Regatta”. Ακολούθησε δεξίωση υπό τους 
ήχους σαξοφώνου.

Η εκκίνηση δόθηκε το πρωί του Σαββάτου 28 Ιουνίου στο Φάληρο από την Αντιπεριφερειάρχη
Νοτίου Τομέα Αθήνας Μαρία Καρακλιούμη από την Κανονιοφόρο «ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ» η οποία 
ακολούθησε, ως συνοδό σκάφος, όλον τον Αγώνα.

Φοίνικας Σύρου: Στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων ο πρώτος σταθμός

Το πρώτο μπράτσο επεφύλαξε έντονη αγωνιστική συγκίνηση στους αθλητές και μια γρήγορη 
ιστιοδρομία με σύμμαχο τα 6 μποφόρ που έπνεαν στο Αιγαίο.
Υποδοχή έκπληξη για το πρώτο σκάφος ετοίμασε ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου και ο 
Επαγγελματικός Σύλλογος Φοίνικα ο οποίοι πρόσφεραν νερό και σάντουιτς στα σκάφη που 
τερμάτιζαν την πρώτη ιστιοδρομία από Φάληρο.

Την Κυριακή το μεσημέρι ο Επαγγελματικός Σύλλογος Φοίνικα Σύρου υποδέχθηκε όλα τα 
σκάφη με τα πληρώματα τους στον χώρο της προβλήτας με μουσική και μπουφέ από 
παραδοσιακές γεύσεις και τσίπουρο. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης μοιράστηκαν 
παγοσακούλες και αναμνηστικά δώρα σε όλα τα συμμετέχοντα σκάφη.

Την Κυριακή το βράδυ ο Σύλλογος Ποντίων και Βορειοελλαδιτών Σύρου, με αφορμή τα 20 
χρόνια του αγώνα και τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Μάνου Χατζιδάκι, πραγματοποίησε 
συναυλία με τραγούδια του Μάνου και ελαφρολαικό πρόγραμμα, με την συμμετοχή της 
Ορχήστρας των Κυκλάδων, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Κυπουργού.
Η συναυλία έγινε στην έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία της Σύρου, όπου μετά το τέλος 
της, πραγματοποιήθηκε και η τελετή απονομής με μπάρμπεκιου και ποτό προς τους όλους 
τους αθλητές του αγώνα.
Μετά την απονομή, πάρτυ με κερασμένη μπύρα “ΜΥΘΟΣ” διοργάνωσε το μπάρ 
“PORTOLANO”.

ΜΗΛΟΣ:   στο Ιερό νησί ο δεύτερος μαγικός προορισμός

Ανοίγοντας σαμπάνια Moet υποδέχθηκε ο Δήμαρχος της Μήλου κος Γεράσιμος Δαμουλάκης 
το πρώτο σκάφος που τερμάτισε την δεύτερη διαδρομή Σύρος - Μήλος του 20ου  Διεθνούς 
Ιστιοπλοικού Αγώνα "Cyclades Regatta 2014". Στα σκάφη που τερμάτιζαν έως αργά το βράδυ 
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της Δευτέρας, έχοντας καλύψει την απόσταση των 48 ναυτικών μιλίων από το σημείο 
εκκίνησης, μοιράστηκαν σάντουιτς, χυμοί και νερό.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε τοποθετήσει στην προβλήτα καταψύκτη με πάγο ο οποίος 
δόθηκε δωρεάν στα αγωνιζόμενα σκάφη καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής τους στο λιμάνι του
Αδάμαντα της Μήλου. 

Το ίδιο βράδυ, αμέσως με την άφιξη των πρώτων σκαφών, το μπαρ "ΑΚΡΗ" διοργάνωσε 
welcome party με κερασμένο το πρώτο ποτό για τους αθλητές οι οποίοι απόλαυσαν την 
υπέροχη θέα.

Την Τρίτη το πρωί το "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ" πρόσφερε τυρόπιτες και νερό στα 
πληρώματα των σκαφών.

Το μεσημέρι της Τρίτης οι αθλητές μεταφέρθηκαν εν πλώ με φουσκωτά σκάφη στον Ναυτικό 
Όμιλο Σύρου όπου χόρεψαν και κολύμπησαν σε ένα μπάρμπεκιου πάρτυ με κερασμένες 
μπύρες αποκλειστικά για το “Cyclades Regatta”. Το ίδιο βράδυ, μετά το skipper meeting, όλοι 
διασκέδασαν στο "ΣΦΗΝΑΚΙ ΠΑΡΤΥ" για τους ιστιοπλόους που διοργάνωσε το CLUB-BAR 
"ΠΛΩΡΗ" με κερασμένα σφηνάκια.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, τα σκάφη έλυσαν από τον Αδάμαντα προκειμένου να 
συμμετάσχουν στον παράκτιο αγώνα που περιελάμβανε το αγωνιστικό πρόγραμμα. Το λιμάνι 
της Μήλου γέμισε από το χρώμα των μπαλονιών των σκαφών τα οποία χάρισαν ένα μοναδικό
θέαμα σε Έλληνες και ξένους θεατές που παρακολούθησαν τον αγώνα από την προβλήτα. 
Καθόλη τη διάρκεια του Αγώνα ελικόπτερο πετούσε πάνω από τα σκάφη βιντεοσκοπώντας 
την inshore αναμέτρηση τους.

Μετά την ολοκλήρωση του inshore αγώνα, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου υποδέχθηκε 
τους κυβερνήτες και τα πληρώματα στην προβλήτα του λιμανιού προσφέροντας σε όλα τα 
σκάφη δροσερά φρούτα και παγωμένες γρανίτες από φυσικό χυμό φρούτων.

Ο Δήμος Μήλου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεξιώθηκε όλους τους συμμετέχοντες 
αθλητές στην τελετή απονομής της πρώτης ιστιοδρομίας και του παράκτιου αγώνα στον χώρο
του Ναυτικού Ομίλου Μήλου το βράδυ της Τετάρτης 2 Ιουλίου.

Παραδοσιακοί χοροί από τα κορίτσια του Πολιτιστικού Συλλόγου Μήλου (οι οποίες χόρεψαν 
φορώντας τα αναμνηστικά μπλουζάκια του Ν.Ο.Τ.Κ για τον Αγώνα) διασκέδασαν τους 
αθλητές, οι οποίοι στην συνέχεια είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν γεύσεις μηλέικου 
φαγητού και κρασιού. Η βραδιά κύλησε με μουσική και χορό ενώ ο ουρανός της Μήλου 
φωτίστηκε από πολύχρωμα βεγγαλικά και έκανε την τελευταία νύχτα της παραμονής στην 
Μήλο μαγική.

Πάρτυ με κερασμένη μπύρα “ΜΥΘΟΣ” διοργανώσε μετά την απονομή το bar-club “Aragosta”.

Την Πέμπτη 3 Ιουλίου λίγο πριν λύσουν τα σκάφη για την εκκίνηση της ιστιοδρομίας Μήλος-
Σέριφος ο Δήμος Μήλου αποχαιρέτησε τα πληρώματα προσφέροντας σε κάθε σκάφος 
αναμνηστικά δώρα με παραδοσιακά γλυκίσματα και στικ με πληροφορίες του νησιού σε 
ηλεκτρονική μορφή. 
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ΣΕΡΙΦΟΣ - Η "σιδηρά νήσος" των Κυκλάδων

Ραντεβού στην Σέριφο είχαν νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης 3 Ιουλίου, οι  270 ιστιοπλόοι, 

ολοκληρώνοντας το τρίτο σκέλος του 20ου Διεθνούς Ιστιοπλοικού Αγώνα “Cyclades Regatta 
2014”. 
Υποδοχή έκπληξη και σε αυτόν τον σταθμό επιφύλαξαν ο Δήμαρχος κος Αντώνης Αντωνάκης 
και ο Λιμενάρχης Σερίφου κος Νίκος Κορτέσης στο “Cosmote Ερυτος ΙΙ” με κυβερνήτη τον 
Κώστα Μάνθο που έδεσε πρώτο στο λιμάνι αλλά και στο πρώτο αλλοδαπό πλήρωμα (Farside
XL του Martin Timmermans) που πέρασε την γραμμή τερματισμού.

Τα τερματίζοντα σκάφη έχοντας διανύσει με τα πολύχρωμα πανιά τους τα 26 ναυτικά μίλια 
από τον Αδάμαντα Μήλου μέχρι το Λιβάδι, το λιμάνι στην ανατολική πλευρά της Σερίφου, 
έδεσαν στον μικρό μώλο του λιμανιού ο οποίος έχει παραχωρηθεί από το Λιμεναρχείο 
Σερίφου αποκλειστικά στα αγωνιζόμενα σκάφη. 

Η ζωή στο Λιβάδι, κινήθηκε κυκλικά, γύρω από τον μικρό απάνεμο κόλπο και οι αθλητές είχαν 
την ευκαιρία να διασκεδάσουν στο Welcome Party που διοργάνωσε το bar-club “SHARK” το 
βράδυ της Τρίτης με κερασμένα ποτά. 

Το πρωί της Τετάρτης το Αρτοποιείο “ΕΠΙΟΥΣΙΟΝ” πρόσφερε τυρόπιτες και νερά στα 
πληρώματα των σκαφών.                                                                 
Το “YACHT CLUB SERIFOS” μοίρασε σακούλες με πάγο στα σκάφη και το βράδυ της ίδιας 
ημέρας, διοργάνωσε πάρτυ κερνώντας ποτό τα πληρώματα στον μοναδικό ναυτικό χώρο του. 
Το μεσημέρι σε ένα beach πάρτυ κάτω από τον καυτό σεριφιώτικο ήλιο το μπάρ “CALMA” 
κέρασε μπύρες τους ιστιοπλόους.

Η βραδιά που πρόσφερε ο Δήμος Σερίφου στην τελετή απονομής της τρίτης ιστιοδρομίας στο 
εστιατόριο “ΙΣΑΛΟΣ” ήταν για όλους μια μοναδική εμπειρία σεριφιώτικης γευσιγνωσίας με 
χορό και μουσική. 

Η προγραμματισμένη εκκίνηση για το Σάββατο αναβλήθηκε για την Κυριακή λόγω των 
θυελλωδών ανέμων εντάσεως 8 μποφόρ που έπνεαν στην περιοχή και την ελεύθερη μέρα του
Σαββάτου αρκετοί ιστιοπλόοι επισκέφθηκαν την κανονιοφόρο “ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ” που 
ακολούθησε όλο τον επετειακό αγώνα ενώ το βράδυ διασκέδασαν στο μπάρ “SHARK” με 
κερασμένο ποτό.

Οι λάτρεις της ιστιοπλοίας ανοικτής θαλάσσης, το πρωί της Κυριακής 6 Ιουλίου, 
αποχαιρέτησαν το λιμάνι της Σερίφου έχοντας στις αποσκευές τους τις ωραιότερες αναμνήσεις
από το φιλόξενο νησί αλλά και αποχαιρετιστήριο κέρασμα από τον Σύνδεσμο Γυναικών 
Σερίφου “ΑΝΡΟΜΕΔΑ”.                   
Στις 11 το πρωί σήκωσαν τα πανιά τους για τον τερματισμό του "Cyclades Regatta 2014", 
στον Πάτροκλο με σύμμαχο τον θεό του Ανέμου.

Ο επετειακός 20ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας “Cyclades Regatta 2014” που διοργάνωσε ο 
Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας ολοκληρώθηκε με έναν γρήγορο τελευταίο 
μπράτσο και τον τερματισμό στον Πάτροκλο το Σάββατο 6 Ιουλίου, αφήνοντας σε όλους 
όσους τον έζησαν από κοντά αλλά και σε όλους όσους τον παρακολούθησαν μέσα από τα 
καθημερινά δημοσιεύματα, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές του novasport.fm,
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sportday, skipper on deck και ΝΕΡΙΤ (χορηγοί επικοινωνίας του Αγώνα) αλλά και πλήθος 
άλλων εθνικών και διεθνών μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, οι οποίοι καθημερινά πρόβαλλαν τις
εξελίξεις του Αγώνα, τις καλύτερες εντυπώσεις!

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ORCi OVERALL:
1ο: «VENTUS» ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΟΥΒΑΣ (Ν.Ο.Τ.Κ.)
2ο: «ANAX» ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ (Ν.Ο.Τ.Κ.)
3ο: «NEMESIS» ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ν.Ο.Τ.Κ.)

Κατηγορία ORCi 1:
1ο : «ERYTOS II – COSMOTE»Κ.ΜΑΝΘΟΣ – Σ. ΤΖΑΒΑΛΟΣ (Ν.Ο.Π.Φ.)
2ο:  «ECHIONAS» Γ.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ν.Ο.Π.Φ.)
3ο:  «FARSIDE XL» MARTIN TIMMEREMANS (Ν.Ο.Τ.Κ.)

Κατηγορία ORCi 2:
1ο: «VENTUS» ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΟΥΒΑΣ (Ν.Ο.Τ.Κ.)
2ο: «ANAX» ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ (Ν.Ο.Τ.Κ.)
3ο: «NEMESIS» ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ν.Ο.Τ.Κ.)

ORC Club OVERALL:
1ο:  «HIMAIRA»ΤΟΡΟΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Ν.Ο.Τ.Κ.)
2ο:  «GIORGIO» ΠΑΝ. ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ (Ν.Ο.Π.Φ.)
3ο:  «MANOULI TOO» ΑΛΕΞ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ (Ν.Ο.Τ.Κ.)

ORC Club 1:
1ο: «GIORGIO» ΠΑΝ. ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ (Ν.Ο.Π.Φ.)
2ο: «MANOULI TOO» ΑΛΕΞ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ (Ν.Ο.Τ.Κ.)
3ο: «AFRODITI-SOLARIS» Β. ΜΗΛΙΩΤΗΣ (ΝΑΣΠΟΡ)

ORC Club 2:
1ο: «HIMAIRA» ΤΟΡΟΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Ν.Ο.Τ.Κ.)
2ο: «LAST LOVE» ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΕΡΑΡΔΟΣ (Α.Ν.Ο.Ι.Α.Θ.)
3ο: «BELL’ ANGIOLINA» ΣΠΥΡ. ΠΛΕΙΑΔΑΚΗΣ (ΣΕΑΝΑΤΚ)

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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