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Χαιρετισμός
Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
Αγαπητοί αθλητές,
Σας καλωσορίζουμε στη Χίο για τη διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Optimist 2016.
Στη Χίο με τη μακρά ιστορική και πολιτιστική παράδοση, που είναι ταυτισμένη με τη θάλασσα,
σέβεται και υπηρετεί το ναυταθλητισμό. Γι’ αυτό και είμαι σίγουρη ότι θα ανταποκριθεί πλήρως
στις ανάγκες της μεγάλης αυτής διοργάνωσης.
Είναι αυτές οι αθλητικές συναντήσεις που την καθιερώνουν ως ιστιοπλοϊκό κέντρο, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητές της σε μία περίοδο που η τοπική κοινωνία δοκιμάζεται
από πολλά και πρωτόγνωρα ζητήματα.
Εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία στους ιστιοπλόους!
Πρέπει να θυμούνται ότι το ενδιαφέρον δεν εντοπίζεται στη νίκη, αλλά στη συμμετοχή και την
ηθική επιβράβευση της προσπάθειας που θα κάνουν. Αυτό άλλωστε είναι το βαθύτερο νόημα του
αγωνίζεσθαι.
Χριστιάνα Καλογήρου
Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Χαιρετισμός
Προέδρου Ε.Ι.Ο.
Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση μου καθώς και το θαυμασμό μου στους τοπικούς παράγοντες καθώς και στο διοικητικό συμβούλιο του Ν.Ο. Χίου που καταβάλλοντας προσπάθειες υπεράνω
του δυνατού κατέστησαν εφικτή την πραγματοποίηση του πανελληνίου Πρωταθλήματος Optimist,
στο ακριτικό νησί. Είμαι υπερήφανος που το Αιγαίο μας θα πλημμυρίσει από μικρά σκάφη και θα
κατακλυστεί από εκατοντάδες ιστιοπλόους, αγόρια και κορίτσια που θα δηλώνουν ότι είμαστε πάντα εδώ. Πιστεύω ότι το βαθύτερο και απόλυτο νόημα του πρωταθλήματος αυτού έγκειται στην
παραπάνω παραδοχή. Θέλω να υπενθυμίσω στα παιδιά ότι ο αγώνας αυτός είναι μια γιορτή για
τους ίδιους και την ιστιοπλοΐα και να την χαρούν ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που θα φέρει ο
καθένας. Πάντοτε υπάρχουν οι διακριθέντες και μη, αλλά πάντοτε υπάρχει και η αυριανή ημέρα.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Αντώνης Δημητρακόπουλος
Πρόεδρος Ε.Ι.Ο.

Χαιρετισμός
Δημάρχου Χίου
Με μεγάλη χαρά σας περιμένουμε στη Χίο για τη διεξαγωγή του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος Optimist 2016. Είναι γνωστό ότι η σχέση της Χίου με τη θάλασσα
είναι άρρηκτη και διαχρονική. Η ναυτοσύνη και ο ναυταθλητισμός έχουν διαμορφώσει την ίδια την ταυτότητα του Χιώτη, τα κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του. Από τον Ναυτικό Όμιλο της Χίου έχουν ξεκινήσει και αναδειχθεί πολλοί
και σημαντικοί αθλητές με μεγάλες πανελλήνιες, πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες
διακρίσεις. Η διοργάνωση του Πρωταθλήματος Optimist πραγματοποιείται σε έναν τόπο που αγαπά, σέβεται και υπηρετεί τον ναυταθλητισμό, γι’ αυτό και θεωρώ ότι η διεξαγωγή των αγώνων θα έχει την υποδοχή
και τη στήριξη που αρμόζει σε μια τέτοιου μεγέθους διοργάνωση. Είμαι βέβαιος ότι η Χίος, για εκείνους που
δεν την έχουν, ήδη, επισκεφθεί, θα είναι μια αποκάλυψη, για τις θάλασσες, τους ανθρώπους, τη φιλοξενία,
αλλά και για τις δυνατότητες που έχει ως προορισμός. Ειδικά, τώρα, σε αυτήν τη δύσκολη χρονική περίοδο
για τη χώρα, αλλά κυρίως, για τα ακριτικά νησιά και τη Χίο η ανάδειξη των δυνατοτήτων, των θετικών στοιχείων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας, μέσα από συνέργειες αποδεικνύουν την έμπρακτη στήριξη και δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στη Χίο και τους ανθρώπους της. Εύχομαι σε όλους τους συμμετέχοντες
καλούς αγώνες και η διαμονή σας στη Χίο να σας αφήσει τις καλύτερες αναμνήσεις.

Μανώλης Βουρνούς
Δήμαρχος Χίου

Χαιρετισμός
Προέδρου N.O. Χίου
Αγαπητοί φίλοι και αθλητές,
Σας καλωσορίζουμε στη Χίο. Στη δύσκολη συγκυρία που διανύει η πατρίδα μας
και το νησί μας είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και συγκινημένοι που υποδεχόμαστε και φιλοξενούμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist 2016. Στη Χίο που δύο
χρόνια τώρα δοκιμάζεται από πολλά και ποικίλα προβλήματα. Είμαστε ικανοποιημένοι αλλά και ενθουσιασμένοι για την φιλοξενία της κορυφαίας ιστιοπλοϊκής
διοργάνωσης όχι μόνο επειδή θα προσφέρει τόσα πολλά στη δοκιμαζόμενη τοπική μας κοινωνία, που τόσο
πολύ το έχει ανάγκη, αλλά κυρίως για την ευκαιρία που θα δοθεί στα νέα παιδιά και στους συνοδούς τους
να απολαύσουν τις μεγάλες στιγμές που προσφέρει ο αθλητισμός, ο αγώνας, η πρωτιά, η ήττα, ο ενθουσιασμός, σε έναν τόπο που έχει αναδείξει μεγάλους και ξεχωριστούς αθλητές διαχρονικά. Τις ημέρες που
ακολουθούν ανοίγουμε πανιά στην περιπέτεια. Ανοίγουμε πανιά σε μία θάλασσα που αποτέλεσε διαχρονικά θάλασσα ειρήνης και δημιουργίας, αλλά και δίοδος ανθρώπων στην πορεία για μία καλύτερη ζωή. Αυτή
τη θάλασσα καλούνται δεκάδες αθλητές να τιθασεύσουν. Καλούνται με ταλέντο, επιδεξιότητα, θάρρος και
ειδική ικανότητα να την κατακτήσουν, επιτυγχάνοντας τον προσωπικό τους στόχο αλλά και την πιθανή νίκη.
Για τον Ναυτικό Όμιλο Χίου, το να συνεχίζει να αντιστέκεται σε δύσκολες συνθήκες, να συνεχίζει τις προσπάθειες για ανάπτυξη και προσέλκυση μεγάλων διοργανώσεων αποτελεί μόνιμο αγώνα. Αυτόν τον ευγενή
αγώνα, που άλλοτε στέφεται με δάφνες νίκης και άλλοτε συνοδεύεται με λύπη και αγωνία για ένα καλύτερο
αύριο, καλούμε να αγκαλιάσουν οι αθλητές αλλά και η τοπική κοινωνία.

Άγγελος Μελέκος
Πρόεδρος Ναυτικού Ομίλου Χίου

Πρόγραμμα αγώνων
Σάββατο, 18 Ιουνίου
Αφίξεις, δηλώσεις και σφράγισμα πανιών
(10:00 - 14:00 & 16:00 - 20:00)
Κυριακή, 19 Ιουνίου
Ιστιοδρομίες (11:00)
Δευτέρα, 20 Ιουνίου
Ιστιοδρομίες (11:00)
Τρίτη, 21 Ιουνίου
Ιστιοδρομίες (11:00)
Τετάρτη, 22 Ιουνίου
Ιστιοδρομίες (10:00)
Τελετή λήξης – Απονομές (20:00)

Οι αγώνες διοργανώνονται με την υποστήριξη:

Επιτροπές
Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος:
Αναδιώτης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Γεωργούλης Νικόλαος
Γραμματέας: Γανιάρης Νικόλαος
Ταμίας:
Αναγνώστου Κωνσταντίνος
Μέλη:
Καλκούνη Εύη
		
Κωστάλας Ιωάννης
		
Παγούδης Μάρκος
		
Σάλβια Άλντο
		
Ψάλτης Νίκος
Γραφείο Αγώνων
Πρόεδρος:
Καλπουρτζής Ευάγγελος
Μέλη:
Αναγνώστου Κωνσταντίνος
		
Ανδρεάδης Όλυμπος
		
Βακιρτζή Αναστασία
		
Γανιάρης Νικόλαος
		
Κοντογιώργη Αγγελική
		
Μπαγκίνο Νικόλαος
		
Μπουλά Κυριακή
		
Παγούδης Μάρκος
		
Φλωράκης Φάνης
Επιτροπή Αγώνων
Πρόεδρος:
Γιαβούρογλου Γιώργος
Μέλη:
Αϊβάζογλου Παναγιώτης
		
Αργυρόπες Ελευθερία
		
Δημητρακοπούλου Έλενα
		
Δρούγκας Ακίλας
		
Μιτακίδης Γιάννης
		
Παγούδης Μάρκος
		
Ράπτης Νίκος
		
Σκλαβούνος Γιώργος
		
Χουλάκης Δημήτριος

Πρόεδρος:
Μέλη:
		
		
		
		

Επιτροπή Ενστάσεων
Σκυλίτσης Παύλος
Βαγιάνη Ελένη
Κωστάλας Γιάννης
Νικηφορίδης Παναγιώτης
Στρατηγίου Αλίνα
Τσαντίλης Κώστας

Επιτροπή Ασφαλείας
Πρόεδρος:
Μέλη:
		
		
		
		

Λαμπρινάκης Μάρκος
Βασδέκης Απόστολος
Κρουστάλης Αλέξανδρος
Κωστάκης Χριστόδουλος
Μανιτσούδης Σταμάτιος
Ντότσικας Δημήτριος

Επιτροπή Υλικών & Εγκαταστάσεων
Πρόεδρος:
Μέλη:
		
		
		

Σάλβια Άλντο
Αγραφιώτης Ιωάννης
Παγούδης Μάρκος
Σάλβια Μιχάλης
Ψάλτης Νικόλαος
Επιτροπή Εκδηλώσεων

Πρόεδρος:
Μέλη:
		

Καλκούνη Εύη
Αναδιώτης Ιωάννης
Γεωργούλης Νίκος

Επιτροπή Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
Πρόεδρος:
Μέλη:
		
		
		

Κατσαράκης Νικόλαος
Αναγνώστου Κωνσταντίνος
Αναδιώτης Ιωάννης
Καλκούνη Εύη
Φύκαρης Παντελής
Επιτροπή Χορηγιών

Πρόεδρος:
Μέλη:
		
		

Γεωργούλης Νικόλαος
Αναδιώτης Γιάννης
Γανιάρης Νικόλαος
Ζήσιμος Δημήτρης
Καλκούνη Εύη

Ιστορικό Ναυτικού Ομίλου Χίου
Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου ιδρύθηκε το 1930 από επιφανείς Χιώτες (Λ. Καλβοκορέση, Γ.Χωρέμη, Χατζηφραγκούλη Ανδρεάδη, Δ. Πίττα, Χρ. Ζαφειράκη, Μ. Κυτριλάκη και άλλους). Στην αρχή λειτούργησε σαν λέσχη,
όπου σύμφωνα με το καταστατικό για να γίνει κάποιος μέλος έπρεπε να είναι ιδιοκτήτης θαλαμηγού άνω
των 15 μέτρων. Δεν κατάφερε όμως να εξελιχθεί με αυτή τη μορφή και έτσι το 1932 αποφασίστηκε η αναδιοργάνωση του. Ανέλαβαν νέοι άνθρωποι με αγάπη για το Ναυταθλητισμό το οποίο είχε ως αποτέλεσμα το
σωματείο να αναπτυχθεί πολύ γρήγορα και να γίνει ένα ανοικτό σε όλους ναυταθλητικό Σωματείο.
Στην προπολεμική περίοδο (1930-1940) οι εγκαταστάσεις του ΝΟΧ βρισκόταν στην είσοδο του λιμανιού
της Χίου σε 2 παλαιά κτίρια. Στο ένα στεγαζόταν η κολύμβηση και η υδατοσφαίριση και στο άλλο η κωπηλασία που είχε τότε δύο τετράκοπες λέμβους. Η αθλητική του δράση τη δεκαετία αυτή ήταν σχετικά φτωχή
όπως ήταν και σε όλη την Ελλάδα. Οι αγώνες γινόταν μέσα στο λιμάνι, στην κολύμβηση με αντίπαλο τη Μυτιλήνη και στην υδατοσφαίριση με αντίπαλες ομάδες Ελληνικών και ξένων Πολεμικών σκαφών που επισκέπτονταν τη Χίο.
Η δεκαετία 1940-1950 θεωρείται ως η «μαύρη δεκαετία» του Σωματίου. Η κατοχή και η στράτευση λόγω
του πολέμου αποδεκάτισαν τον Όμιλο. Κατά τη διάρκεια της κατοχής οι εγκαταστάσεις του Ομίλου μετατράπηκαν σε οχυρό από τους Γερμανούς, οι οποίοι κατέστρεψαν όλο το υλικό και τα σκάφη. Με τη λήξη του
πολέμου το 1947 ξεκίνησε μία κίνηση για την μεταφορά των εγκαταστάσεων στην περιοχή Μπέλλα Βίστα
όπου εδρεύουν μέχρι και σήμερα τα γραφεία του ΝΟΧ. Αυτό ήταν ένα καθοριστικό βήμα για την μετέπειτα
πορεία του Σωματείου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι αρχικές εγκαταστάσεις έγιναν με την προσωπική εργασία των αθλητών, συμβούλων και μελών του Ναυτικού Ομίλου Χίου. Τη δεκαετία αυτή δεν μπορεί να γίνει
λόγος για αθλητική δραστηριότητα. Υπήρχε μόνο μία συμμετοχή σε αγώνες κωπηλασίας για τον εορτασμό
της προσαρτήσεως των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Επίσης αυτή την περίοδο έγινε μία προσπάθεια για τη
διάδοση της κολύμβησης, όπου διοργανώνονταν κάθε Κυριακή θαλάσσιες εκδρομές σε διάφορες παραλίες
της Χίου και γινόταν κολυμβητικοί αγώνες.
Κατά τη δεκαετία 1950-1960 ο ΝΟΧ ξεκίνησε να γίνεται γνωστός σε Πανελλήνιο επίπεδο. Είχε μεγάλες
επιτυχίες στην κολύμβηση, την υδατοσφαίριση και την κωπηλασία. Αθλητές που διακρίθηκαν σε πανελλήνιους αγώνες ήταν μεταξύ άλλων οι Β. Μαδωνής, Σ. Σέργης, Α. Καμβύσης, Α. Ψύλος, Γ. Περσόπουλος και
Γιάννης Σαρέλης. Στην κωπηλασία διακρίθηκαν οι Κ. Τσιμιδόπουλος, Π. Σέργης και Π. Μαδωνής. Δραστήριοι
πρόεδροι της εποχής ήταν ο Σωκ. Χέλιος και ο Κ. Φαφαληός. Στα διοικητικά ασχολούνταν επίσης οι Α. Λοΐζος,
Κ. Κουμπιάς, Στ. Πολίτης και Δ. Ντρουφάκος οι οποίοι αποτέλεσαν και πρόεδροι του Σωματείου αργότερα.
Επίσης επιτυχημένοι προπονητές της εποχής ήταν ο Τεό Αυγουστίδης, ο Γέρου, ο Νακέλης και ο Αλέκος Καλούδης.
Κατά τη δεκαετία 1960-1970 το Σωματείο για διάφορους οικονομικούς κυρίως λόγους περιήλθε σε μαρασμό από το 1961 έως το 1965. Τη χρονιά εκείνη ανέλαβε νέα διοίκηση με Προεδρείο τους Ι. Σόδη, Α. Λοΐζο,
Κ. Γεραζούνη και άλλους, χάρη στην προσπάθεια των οποίων το Σωματείο ανέκαμψε και μέσα σε 2 χρόνια
κατέκτησε το πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης με προπονητή τον Μ. Ντουντούλα καθώς και τα πρωτεία στην

κολύμβηση του Αιγαίου που είχε χάσει μέχρι τότε. Το 1967 ο Ναυτικός Όμιλος Χίου έκανε το μεγαλύτερο
βήμα προόδου φτιάχνοντας σε χρόνο ρεκόρ το κολυμβητήριο του (ανοικτό με θαλάσσιο νερό). Επίσης ίδρυσε το τμήμα Ιστιοπλοΐας.
Κατά τη δεκαετία 1970-1980 τη διοίκηση Σόδη διαδέχθηκε νέα διοίκηση με πρόεδρο τον Σταμ. Πολίτη, παλαιό κωπηλάτη και πολίστα του Ομίλου. Με τον Σταμ. Πολίτη και προπονητές τους Α. Καλούδη (Κολύμβηση),
Γαρύφαλλο, Ντουντούλα και Ο. Πολυχρονόπουλο (υδατοσφαίριση) ξεκίνησε μία σειρά από καινούριους θριάμβους οι οποίοι καθιέρωσαν το ΝΟΧ ως ένα από τα πιο δραστήρια και επιτυχημένα ναυταθλητικά Σωματεία στην Ελλάδα. Τη δεκαετία αυτή ο ΝΟΧ κατέκτησε 9 πρωταθλήματα κολύμβησης στο Αιγαίο, διακρίθηκε
σε πανεπαρχιακούς αγώνες και το 1974 με πρωτεργάτη τον προπονητή Όμηρο Πολυχρονόπουλο ανέβασε
την ομάδα πόλο στην Α’ Εθνική Κατηγορία, τη μοναδική ομάδα εκπρόσωπος της Χίου σε Εθνική κατηγορία
έως τότε . Τη χρονιά 1974-1975 προπονητής Κολύμβησης ήταν ο Βας. Κουφός και αργότερα (1976-1979) ανέλαβαν οι Χιώτες προπονητές Ν. Αγραφιώτης και Μάλαντη. Στην κωπηλασία και ιστιοπλοΐα αποκτήθηκαν
καινούρια σκάφη και οι αθλητές κατέκτησαν αξιοπρεπείς θέσεις σε πανελλήνιο επίπεδο. Επίσης ιδρύθηκε
και το τμήμα Πινγκ-Πονγκ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι την περίοδο αυτή κτίστηκε το κέντρο και ο Όμιλος
απέκτησε τη δική του στέγη. Αίθουσα συνεδριάσεων, εστιατόριο, αίθουσα πινγκ πονγκ, εγκαταστάσεις κωπηλασίας και ιστιοπλοΐας.
Στην 25 ετία 1965-1990 πέρασαν από το Ναυτικό Όμιλο Χίου χιλιάδες παιδιά, τα οποία κατέκλυζαν καθημερινά τις εγκαταστάσεις του στην περιοχή της Μπέλλα Βίστα.
Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αυτή τη στιγμή έχει σε πλήρη λειτουργία ανδρικά και γυναικεία τμήματα Υδατοσφαίρισης, Κολύμβησης και Ιστιοπλοΐας. Βιτρίνα όμως του Ν. Ο. Χίου και καμάρι όλων των Χιωτών είναι η
ομάδα Υδατοσφαίρισης των ανδρών.
Ο Ν. Ο. Χίου αγωνίζεται στην Α1 Εθνική κατηγορία Υδατοσφαίρισης από το 1966 και έχει να επιδείξει περισσότερες διακρίσεις από κάθε άλλο επαρχιακό Σωματείο. Το 1990 κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος, το 1997
κατετάγη 2ος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών, ενώ παράλληλα έχει και μια αξιοζήλευτη πορεία στην
Ευρώπη, στο θεσμό του LEN TROPHY. Παράλληλα δίνει μεγάλη σημασία στις εφηβικές, νεανικές και παιδικές
ομάδες υδατοσφαίρισης, ώστε να πρωταγωνιστούν στα αντίστοιχα πρωταθλήματα που διοργανώνει η ΚΟΕ.

Λίγα λόγια για τη Χίο
Καλώς ήλθατε στη Χίο, ένα κρυμμένο θησαυρό στο Αιγαίο που προκαλεί να τον ανακαλύψεις. Μυροβόλος
και φιλόξενη όλο το χρόνο μαζί με τα μικρονήσια Οινούσσες και Ψαρά, αποτελεί ένα μωσαϊκό εικόνων και
εμπειριών. Η Χίος είναι νησί του Ανατολικού Αιγαίου. Απέχει ελάχιστα από τις ακτές της Μικράς Ασίας και
είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας με μήκος ακτών 213 χιλιόμετρα και πληθυσμό 53.817 (απογραφή 2005) που ζει στην πόλη της Χίου, πρωτεύουσα και κύριο λιμάνι του νησιού καθώς και στα 64 χωριά του
νησιού. Τα κύρια προϊόντα που εξάγει είναι η ονομαστή χιώτικη μαστίχα, το λάδι, τα σύκα και το κρασί, ενώ
έχει διεθνή φήμη για το μέγεθος και την ποιότητα της ναυτιλίας της.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:

Discount Card
By showing this card
you have 15% discount
on certain kinds.

Aigeou av. & 1 Souri str.- P.S. 82132 Chios isl., GR - Tel.: +30 22710 40401

Nautical Training Centre
www.cosmostraining.gr

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:

ΧΟΡΗΓΟΙ:

τώρα και στον Καρφά

ΜΙΚΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:

+30 22710 41277

www.aegeanatsalis.gr

facebook.com/otypos

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:
lounge-café

bar

Βella

Ναυτικός Οµίλος Χίου (Μπέλα Βίστα) Τηλ. 2271080495

Delivery: 22710 80418

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ναυτικός Όµιλος Χίου - τηλ. 22710 23448 - www.noxiou.gr

