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Επισκόπηση Κινεζικού Τύπου : Διοργάνωση διεθνούς ιστιοπλοϊκού αγώνα 
Ειρηνικού από Κίνα - Πρόσκληση σε Ελληνικές ιστιοπλοϊκές αρχές  
 
Σας γνωρίζουμε την πραγματοποίηση στα μέσα της περασμένης εβδομάδας 

συνέντευξης Τύπου στο Πεκίνο για την έναρξη των εργασιών προετοιμασίας της 

μεγαλύτερης διεθνούς ιστιοδρομίας Κίνας, Pacific Cup, και την πρόσκληση 

συμμετοχής σε αυτή ξένων ιστιοπλοϊκών αρχών και ιστιοπλόων. Πρόκειται για τον 

μεγαλύτερο αγώνα ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας μεταξύ Σαγκάης και Λος Άντζελες, 

(Pacific Cup International Yacht Race)που θα λάβει χώρα τον Ιανουάριο του 2018, 

καλύπτοντας μια απόσταση 11000 χμ., χωρίς την χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

πλοήγησης. Η αποκλειστική χρήση παραδοσιακών μέσων προσανατολισμού, η 

δρομολόγηση παραδοσιακών Κινεζικών σκαφών, η μεγάλη απόσταση χωρίς 

ενδιάμεσους σταθμούς και η πραγματοποίηση της ιστιοδρομίας σε μια ιδιαίτερη 

δύσκολη χρονική περίοδο με ανέμους που ξεπερνούν τα 10 μποφόρ, καθιστούν την 

διοργάνωση του Pacific Cup (με έπαθλο 1,40 εκατομ. Ευρώ), την δυσκολότερη ίσως 

ιστιοπλοϊκή διοργάνωση ανοιχτής θαλάσσης διεθνώς.  

 

Διοργανώτρια αρχή είναι η Global Sailing Κίνας υπό τον διάσημο Κινέζο ιστιοπλόο 

Zhai Mo， με την στήριξη πολλών φορέων μ.α.  China Oceanic Society, China 
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Pacific Society, Chinese Culture Promotion Association, China Pacific Cultural 

Cooperation Center, China International Cultural Exchange Center. 

 

Παρακαλούμε για ενέργειές σας προς ενημέρωση ιστιοπλοϊκών οργανώσεων και 
σωματείων για την εγγραφή Ελλήνων ιστιοπλόων και πληρωμάτων 
( globalsailing@163.com , συνημμένα αποστέλλεται πληροφοριακό υλικό).   
 

Προϊστάμενος ΓΤΕ Πεκίνου μετά από πρόσκληση διοργανωτών και  κ. Zhai Mo 

παρακολούθησε Συν/ξη Τύπου, και απηύθυνε χαιρετισμό  στο οποίο υπογράμμισε 

την διαρκώς στενότερη σχέση Ελλάδας με την Κίνα στον τομέα της ναυτιλίας και στο 

πλαίσιο των Θαλασσίων Δρόμων του Μεταξιού, την εμβληματική συμφωνίας φέτος 

για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου ΟΛΠ από την  COSCO και τις 

προοπτικές περαιτέρω αναβάθμισης του λιμένα, καθώς και την σημαντική ώθηση 

που δίνει η ελληνική ναυτιλιακή οικονομία σε αυτή την Κίνας, με τον μεγάλο αριθμό 

ναυπηγούμενων ελληνόκτητων σκαφών (τουλάχιστον 1000 την τελευταία 12ετία) και 

την ουσιαστική στήριξη της τοπικής ναυπηγοκατασκευαστικής οικονομίας. 

Ταυτόχρονα υπογραμμίσθηκαν οι πολλές δυνατότητες που προσφέρονται στην 

Ελλάδα στον τομέα της θαλάσσιας  αναψυχής και τουρισμού (γιότινγκ, ιστιοπλοΐα, 

καταδύσεις) καθώς και σχετικά άγνωστες στην Κίνα νέες μορφές εκπαιδευτικού 

τουρισμού και τουρισμού εμπειρίας συνδεόμενες με την θάλασσα, όπως η 

εξοικείωση με τον υποβρύχιο πλούτο της χώρας μας.  

  

Σημ. Ο διάσημος στην Κίνα ιστιοπλόος Zhai Mo (ο πρώτος Κινέζος ιστιοπλόος που 

έκανε τον γύρο του κόσμου μόνος του, και "Πρέσβης Καλής Θέλησης" της Κινεζικής 

Ωκεάνιας Διοίκησης  / State Oceanic Administration),  έχει συνεργαστεί στενά στο 

παρελθόν με ΓΤΕ Πεκίνου όταν τον Αύγουστο του 2015 κατέπλευσε στο Δέλτα 

Φαλήρου διερχόμενος από την Ελλάδα, στο πλαίσιο μαραθώνιας ιστιοπλοϊκής 

εξόρμησης κατά μήκος των "Θαλάσσιων Δρόμων του Μεταξιού" με αφετηρία την 

επαρχία Fujian  -- την άφιξη του κατέγραψε κάμερα τοπικού κινεζικού δικτύου (SE TV) 

προβάλλοντας δυο εκτενή επεισόδια από την Ελλάδα, και στην υποδοχή 

παρέστησαν στελέχη τμήματος Δημ. Σχέσεων της Δ/νσης Επικοινωνίας Προβολής 

της ΓΓΕΕ.  

  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 
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The Pacific Cup International Yacht Race initiated by China's Zhai Mo to be 

held in 2018 

Reporter: Luo Gang 丨 CCTV.com 

Τhe Pacific Cup International Yacht Race, initiated by Zhai Mo, the first Chinese 

national to sail around the world solo, was officially launched on Wednesday in 

Beijng. The race is designed to be the world's top professional sailing event and aims 

to push the limits of human ability in the face of challenges from the natural world.   

 

Descirbed as the world's most risky and challenging yacht race, it will be held in the 

winter of 2018. The journey will start from Shanghai and end in Los Angeles covering 

a total distance of 11,000 kilometers. 

 

Chinese sailboats will be used in the event and teams from the world's top sailing 

clubs will be invited. Participants will only be allowed to use traditional navigation 

tools such as those that rely on astronomy. The use of electronic navigational 

equipment will be prohibited throughout the race. 

 

The timing of the event coincides with the Pacific's windiest season which will only 

increase the difficulites for the sailors.  

 


