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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ο ΜΑΡΚΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 

ΠΟΥ ΘΑ ΤΡΕΞΕΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥ 

ΔΙΑΠΛΟΥ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ «MINI TRANSAT» 

 

Στην τελική ευθεία της πρόκρισης για τη συμμετοχή του στον μεγάλο 

διεθνή αγώνα μοναχικού διάπλου του Ατλαντικού «Mini Transat» έχει 

μπει ο Μάρκος Σπυρόπουλος.  Για να τα καταφέρει θα πρέπει να καλύψει 

1.000 ναυτικά μίλια non-stop και γι’ αυτό βρίσκεται στην Μασσαλία για 

να τρέξει σε μία διαδρομή με ιστορική χροιά, αφού το ταξίδι του, που 

πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, θα ξεκινήσει 

από τη γαλλική πόλη για να καταλήξει στην Αθήνα. 

«Η σωστή προετοιμασία του σκάφους είναι απαραίτητη προϋπόθεση σε 

κάθε ταξίδι, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μία τόσο μεγάλη solo 
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διαδρομή. Είμαι εδώ για να φροντίσω ότι τα πάντα θα γίνουν σωστά» 

δήλωσε ο Σπυρόπουλος. 

 

Ο διεθνής αγώνας Mini Transat, που μετρά πάνω από 40 χρόνια ιστορίας, 

διεξάγεται κάθε δύο χρόνια. Ξεκίνησε για πρώτη φορά στην Αγγλία το 

1977, ενώ από το 1985 τη διοργάνωσή του ανέλαβαν οι Γάλλοι. Οι πιο 

έμπειροι ιστιοπλόοι καλούνται να διασχίσουν ολομόναχοι και χωρίς 

καμμία εξωτερική βοήθεια τον Ατλανικτό με ένα σκάφος μήκους μόλις 6,5 

μέτρων! 

 

Ο αγώνας θα ξεκινήσει από την La Rochelle της Γαλλίας κι έπειτα από μία 

σύντομη στάση στη Las Palmas στα Κανάρια Νησιά θα καταλήξει στη 

μακρινή Μαρτινίκα. 

 

Η συμμετοχή του Μάρκου Σπυρόπουλου είναι η πρώτη ελληνική 

συμμετοχή στη σύγχρονη ιστορία του αγώνα. Στο πλευρό του βρίσκονται η  

Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και ο ΠΟΙΑΘ, η γνωστή εταιρεία MUSTO-

PERGA, η εταιρεία ναυτιλιακών ειδών ΝΑΥΤΙΛΟΣ, καθώς και  

η RIGGING MATTERS, ενώ υποστηρικτής της καμπάνιας κατά των 

πλαστικών που πραγματοποιεί σε συνεργασία με τον οργανισμό Plastic 

Free Greece είναι η εταιρεία Eco Bambou, γνωστή για τα καινοτόμα 

οικολογικά προϊόντα της.  

 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΟ  


