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Τελετή Λήξης της Aegean Regatta 2012 

 

 
 

 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012. Η Τελετή Λήξης της Aegean Regatta 2012 έλαβε χώρα στην 

Ερμούπολη της Σύρου όπου έγινε και η απονομή των επάθλων στους νικητές. Το τέλος της 

εκδήλωσης ακολούθησε συναυλία όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να 

διασκεδάσουν μαζί με τα πληρώματα των σκαφών.  

Σύμφωνα και με τις επίσημες πληροφορίες που μας δόθηκαν από τους διοργανωτές της 

Ιστιοδρομίας, το τελευταίο σκέλος από τη Βολισσό της Χίου ως την Ερμούπολη ήταν 

περιπετειώδες αλλά και συναρπαστικό καθώς στη μέση της διαδρομής οι άνεμοι έφταναν σε 

ταχύτητα έως και τους 30 κόμβους με τους ιστιοπλόους να ταξιδεύουν τα 94 σκάφη που 

συμμετείχαν στην «Ρεγκάτα του Αιγαίου», στα όρια. Ειδικότερα στο πέρασμα του στενού 

Τήνου – Μυκόνου, πολλοί δυσκολεύτηκαν αρκετά καθώς το τοπικό φαινόμενο ενίσχυε κι 

άλλο την ένταση του ανέμου και τον κυματισμό. Το BLUE SEAL-ΚΕΕΛΠΝΟ κατέλαβε τη 

13η θέση στην τελική κατάταξη καταφέρνοντας έτσι να διαδώσει το μήνυμα κατά του 

καρκίνου του δέρματος σε κάθε σημείο της διαδρομής αλλά και να κάνει αισθητή την 

παρουσία του στη Σύρο. Κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης διανεμήθηκαν στον κόσμο που 

παρακολουθούσε ενημερωτικά έντυπα με πληροφορίες για την πρόληψη κατά του καρκίνου 

του δέρματος.  
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Η πρόληψη εξασφαλίζεται μόνο με αντηλιακή προστασία  

Το μελάνωμα είναι η πιο επιθετική μορφή καρκίνου του δέρματος και η πρόγνωσή του 

καθορίζεται από την έγκαιρη αναγνώρισή του. Η αυτοεξέταση του δέρματος, ο περιοδικός 

έλεγχος του δέρματος από ειδικό και η άμεση εξέταση από ειδικό οποιασδήποτε ύποπτης 

βλάβης, καθώς και η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τους κινδύνους από 

την υπερβολική έκθεση στον ήλιο, αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της Εθνικής 

Πολιτικής Δημόσιας Υγείας. 

  


