
 1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Άνδρος, 9/12/2014 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                 Αριθ.Πρωτ.: 12679 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 
-------------------------------- 
Ταχ.Δ/νση  :Χώρα Άνδρος                                     
Ταχ. Κώδικας  :845 00 
Τηλέφωνο  :22823 60223             
Fax   :22820 23766                           
        
 
 
 
 
ΘΕΜΑ:  Καλωσόρισµα 52ου ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2015 
 
 

Με µεγάλη ικανοποίηση και χαρά υποδεχτήκαµε την 
αποδοχή του Πανελλήνιου Ιστιοπλοϊκού Οµίλου Ανοικτής 
Θάλασσας (ΠΟΙΑΘ), όπου το νησί µας, νησί της 
ναυτοσύνης και του πολιτισµού, επιλέγεται, µαζί µε το 
όµορφο νησί της Σκύρου, σαν προορισµός, για 
τον «Διεθνή Ιστιοπλοικό Αγώνα Ράλλυ Αιγαίου 2015», που 
θα ξεκινήσει στις 18/07/2015. 

Μετά από συζητήσεις και εκδήλωση µεγάλου και ζεστού 
ενδιαφέροντος από τον Δήµο µας το Διοικητικό Συµβούλιο του ΠΟΙΑΘ έκανε δεκτή 
την πρότασή µας ώστε η Άνδρος να αποτελέσει σταθµό σε αυτόν τον διεθνούς 
εµβέλειας αγώνα, που αποτελεί θεσµό για την Ιστιοπλοΐα τόσο στο Πανελλήνιο, όσο 
και διεθνώς. 

     Με µεγάλη προσµονή πλέον περιµένουµε να φιλοξενήσουµε τα αγωνιστικά 
σκάφη και τους 300 περίπου αθλητές ιστιοπλόους στο όµορφο νησί µας. 
Βασικός µας στόχος είναι να εξασφαλιστεί η άνετη παραµονή σκαφών και 
πληρωµάτων, τόσο από άποψης ελλιµενισµού όσο και των παροχών στο λιµάνι της 
Χώρας. 
Τις ηµέρες της φιλοξενίας θα πραγµατοποιηθούν πλήθος πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων, ώστε η εκδήλωση να αποκτήσει εορταστική ατµόσφαιρα, για τα 
πληρώµατα και τους επισκέπτες. 

     Η ευθύνη εκ µέρους µας, για την άρτια διοργάνωση και την ζεστή φιλοξενία, 
είναι µεγάλη. Είµαστε όµως σίγουροι πως θα τα καταφέρουµε να φέρουµε µε 
επιτυχία εις πέρας αυτόν τον µοναδικό αγώνα-γεγονός, που αποτελεί θεσµό διεθνώς 
και θα προβάλλει το νησί µας, αναδεικνύοντας την πολιτιστική µας ταυτότητα, την 
αγάπη µας για την Θάλασσα και τον Αθλητισµό. 
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