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Χίοσ, Σάββατο 18 Ιουνίου 2016 

Δελτίο Τφπου 

 

Ανοίγει πανιά το Πανελλινιο Πρωτάκλθμα Optimist 2016 

Με τθν παρουςία 51 ομίλων και  240 ακλθτών από ολόκλθρθ τθν Ελλάδα, επιςφραγίηεται θ επιτυχθμζνθ 

εκκίνθςθ του Πανελλινιου Πρωτακλιματοσ Optimist 2016, που ανοίγει τα πανιά του ςτισ 11 το πρωί τθσ 

Κυριακισ.  

Σο μεςθμζρι του αββάτου ο Διμαρχοσ Χίου Μανώλθσ Βουρνοφσ επιςκζφκθκε τισ εγκαταςτάςεισ του 

Ναυτικοφ Ομίλου ςτθν περιοχι τθσ Μπζλα Βίςτα. ε δθλώςεισ του εξιρε τθ ςθμαντικι προςπάκεια τθσ 

οργανωτικισ επιτροπισ και των ανκρώπων του Ναυτικοφ Ομίλου Χίου, καλώντασ τθν τοπικι κοινωνία να 

ςτακεί αρωγόσ ςτο ςθμαντικό ζργο που επιτελείται.  

Η ςυνζντευξθ Τφπου 

το πλαίςιο του Πανελλινιου Πρωτακλιματοσ Optimist 2016, οι εμπλεκόμενοι φορείσ πραγματοποίθςαν 

ςυνζντευξθ Σφπου, μζςα από τθν οποία εςτίαςαν ςτθ ςθμαντικότθτα διεξαγωγισ τζτοιων διοργανώςεων 

ςε ακριτικά νθςιά αφοφ όπωσ είπαν «θ Ελλάδα είναι κυρίωσ τα νθςιά τθσ».  

Αντιπεριφερειάρχθσ Χίου, Διμαρχοσ, Ελλθνικι Ιςτιοπλοϊκι Ομοςπονδία και Ναυτικόσ Όμιλοσ Χίου, 

ζνωςαν τισ φωνζσ τουσ καλώντασ τθν πολιτεία να ςτθρίξει οποιαδιποτε αντίςτοιχθ προςπάκεια ςτο 

μζλλον.  

Αναλυτικότερα διλωςαν:  

Μανώλθσ Βουρνοφσ – Διμαρχοσ Χίου 

«Ο αρικμόσ των ςκαφϊν και των πανιϊν που γεμίηουν αυτι τθ ςτιγμι τθ κάλαςςα, είναι ότι πιο 

αιςιόδοξο μπορεί κανείσ να βλζπει. Οφείλονται πολλζσ ευχαριςτίεσ που ζδωςε τθν πρόκλθςθ ςτον 

Ναυτικό Όμιλο και ςτθν οργανωτικι επιτροπι που δοφλεψε πολφ ςκλθρά όλο αυτό το διάςτθμα. Ο 

Διμοσ τθσ Χίου ςτάκθκε δίπλα ςτον Ναυτικό Όμιλο με όλεσ του τισ υπθρεςίεσ προκειμζνου να ζχουμε 

ςιμερα αυτό το κορυφαίο γεγονόσ. Η μεγάλθ παράδοςθ τθσ Χίου ςτον Ναυτακλθτιςμό είναι βαριά 

κλθρονομιά αλλά και ζνα τρομερό εφόδιο για το μζλλον, ζνα εφόδιο που το ζχουν ςτισ αποςκευζσ 

τουσ τα παιδιά που ςε λίγεσ ϊρεσ κα κατακτιςουν αυτι τθ κάλαςςα». 
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Σταμάτθσ Κάρμαντηθσ- Αντιπεριφερειάρχθσ Χίου 

«Καλωςορίηω ςτθ Χίο, ςτα Ψαρά και ςτθν Αιγνοφςα το πανελλινιο πρωτάκλθμα Optimist 2016. 

Πραγματικά είναι μία πολφ μεγάλθ διοργάνωςθ. Η Περιφζρεια Βορείου Αιγαίου δεν κα μποροφςε να 

λείψει από το αγκάλιαςμα αυτι τθσ τόςο μεγάλθσ προςπάκειασ. Αιςκάνομαι τθν ανάγκθ να 

ευχαριςτιςω τουσ ακοφραςτουσ εργάτεσ του Ναυτικοφ Ομίλου Χίου που εδϊ και δεκαετίεσ δίνουν ζνα 

πολφ μεγάλο αγϊνα, κρατϊντασ ψθλά τθ ςθμαία του ναυτακλθτιςμοφ ςε όλα τα επίπεδα. Η Χίοσ 

προβάλλεται προσ τα ζξω με τον καλφτερο δυνατό τρόπο, ζχοντασ ωσ πρεςβευτι τον Ναυτικό Όμιλο 

Χίου. Αυτι θ τετραιμερθ γιορτι ςτολίηει το ελλθνικό αρχιπζλαγοσ, αποτελϊντασ ζνα πολφ ςθμαντικό 

γεγονόσ που μόνο καλά δίνει ςτο άκλθμα, ςτον τόπο μασ, ςτθν πατρίδα και ςτο ζκνοσ μασ».  

Αριςτείδθσ Αδαμόπουλοσ – Α’ Αντιπρόεδροσ Πανελλινιασ Ιςτιοπλοϊκισ 

Ομοςπονδίασ και Υπεφκυνοσ Γραφείου Ακλθτιςμοφ 

«Τα τελευταία 3 χρόνια παρατθριςαμε μία παφςθ δραςτθριοτιτων από τον Ναυτικό Όμιλο Χίου. Όταν 

ξεκίνθςε και πάλι είδαμε ότι κάτι πάει πολφ καλά. Το 2015 ιρκα ςτο Περιφερειακό Πρωτάκλθμα εδϊ 

ςτθ Χίο για να δω από κοντά αν μποροφμε να κάνουμε κάτι άλλο, διότι πιςτεφω ότι τα ακριτικά νθςιά 

είναι αυτά που κρατάνε τθν Ελλάδα ηωντανι. Πζρςι όλοι οι παράγοντεσ του νθςιοφ δοφλεψαν πολφ. 

Αυτό ςυνζβθ και φζτοσ. Η οργανωτικι επιτροπι ζχει κάνει ςπουδαία πράγματα και πιςτεφουμε ότι κα 

είναι ζνα πετυχθμζνο πρωτάκλθμα. Στισ δφςκολεσ ςτιγμζσ που περνάει θ πατρίδα μασ να 

αναλογιςτοφμε ότι, είναι μεγάλθ υπόκεςθ αυτι θ κάλαςςα που κοιτάει προσ τθν Τουρκία να γεμίςει 

από πανιά και παιδικζσ φωνζσ. Και μόνο για εκνικοφσ λόγουσ, αυτό το πρωτάκλθμα είναι ςθμαντικό».  

Άγγελοσ Μελζκοσ- Πρόεδροσ Ν.Ο. Χίου 

«Θα ικελα να καλωςορίςω όλα τα ςωματεία από τθν Ελλάδα. Ήταν ζνα δφςκολο ταξίδι μζχρι εδϊ 

κυρίωσ για όςουσ ζρχονται για πρϊτθ φορά. Οι περιςςότεροι βρίςκονται για πρϊτθ φορά ςτο νθςί 

μασ κι ζτςι κα ζχουν τθν ευκαιρία να δουν πωσ είναι να ηεισ ςτθν παραμεκόριο. Παρόλα αυτά εμείσ 

ζχουμε ςυνθκίςει το αλάτι τθσ κάλαςςασ. Ο Ν.Ο. Χίου ζχει ηωι 86 ετϊν και κακθμερινά δίνει μάχεσ 

και προςπακεί για τθν επιβίωςι του. Τα τελευταία τρία χρόνια κάναμε ςθμαντικζσ προςπάκειεσ ςτθν 

ιςτιοπλοΐα. Κάναμε ότι καλφτερο μποροφςαμε. Αρωγοί ςε αυτι τθν προςπάκεια ιταν οι ιδιωτικζσ 

επιχειριςεισ του νθςιοφ παρά τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ και ακολοφκθςαν ο Διμοσ, θ Περιφζρεια και θ 

Γ.Γ. Αιγαίου. Αυτι τθν προςπάκεια ηθτάμε από όλουσ να τθ ςτθρίξουν με κάκε τρόπο και ςτο μζλλον 

γιατί δεν μπορϊ να φανταςτϊ τθ Χίο χωρίσ τον Ν.Ο.Χ.. Η Ελλάδα είναι κυρίωσ τα νθςιά μασ».  

 

 


