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Χίοσ,  Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016  

Δελτίο Τφπου 

Η Χίοσ αποχαιρέτιςε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist 2016 

Με τον πλζον ιδανικό τρόπο κακϊσ θ βοικεια του ανζμου ιταν ςθμαντικι, ζριξε αυλαία το Πανελλινιο 

Πρωτάκλθμα Optimist 2016 που πραγματοποιικθκε ςτο νθςί μασ από τισ 18-22 Ιουνίου.  

Ο ιςχυρόσ άνεμοσ φοφςκωςε τα πανιά των μικρϊν ιςτιοπλόων χαρίηοντασ ξεχωριςτζσ ςτιγμζσ ςτισ τρεισ 

κατθγορίεσ ςτόλων, τον χρυςό, τον αργυρό και τον χάλκινο.  

Τα αποτελέςματα 

τθ γενικι κατάταξθ πρϊτθ αναδείχκθκε θ Αριάδνθ πανάκθ του Ι.Ο. Πειραιά, δεφτεροσ ο Χριςτοσ 

Μουηάκθσ του Ν.Ο. Σηιτηιφιϊν Καλλικζασ και τρίτοσ ο Οδυςςζασ πανάκθσ του Ι.Ο. Πειραιά. τα αγόρια 

πρϊτοσ τερμάτιςε ο Χριςτοσ Μουηάκθσ του Ν.Ο. Σηιτηιφιϊν Καλλικζασ, δεφτεροσ ο Οδυςςζασ πανάκθσ 

του Ι.Ο. Πειραιά και τρίτοσ ο Νίκοσ Καραγιαννίδθσ του Ν.Ο. Ελλάδοσ. τα κορίτςια, θ Αριάδνθ πανάκθ 

του Ι.Ο. Πειραιά κατζλαβε τθν πρϊτθ κζςθ, ακολοφκθςε θ Μαρία Σςαμοποφλου του Ι.Ο. Πειραιά ενϊ 

τρίτθ ιρκε θ Μελίνα Παππά του Ι.Ο. Πειραιά.  

Οι απονομέσ 

Η αυλαία του Πανελλθνίου Πρωτακλιματοσ ζπεςε το βράδυ τθσ Σετάρτθσ, ςε μία ξεχωριςτι εκδιλωςθ 

με φόντο το διατθρθτζο κτίριο του Ναυτικοφ Ομίλου, για το οποίο όλοι ευχικθκαν να αποκαταςτακεί 

ςφντομα και να δοκεί προσ χριςθ. Ο αντιπρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ Αρ. 

Αδαμόπουλοσ ευχαρίςτθςε για μία ακόμθ φορά τθ Χίο και τον Ναυτικό Όμιλο για τθν άψογθ 

διοργάνωςθ τονίηοντασ ότι και ςτο μζλλον κα επιδιϊξει τθν πραγματοποίθςθ αντίςτοιχων αγϊνων ςτο 

νθςί.  

Παράλλθλα εξζφραςε τισ ευχαριςτίεσ του ςτον Κεντρικό Λιμενάρχθ Χριςτο Φραγκιά για τθ ςθμαντικι 

βοικεια που παραςχζκθκε ςτουσ μικροφσ ακλθτζσ και ςτθν επιτροπι αγϊνων ενϊ ζκλειςε με τθν 

προτροπι προσ τον Διμαρχο να προχωριςει ςτθν αποκατάςταςθ του κτιρίου του Ναυτικοφ Ομίλου.  

Σζλοσ τόςο ο Διμαρχοσ Μ. Βουρνοφσ όςο και ο αντιπεριφερειάρχθσ τ. Κάρμαντηθσ ςθμείωςαν ότι με 

κάκε τρόπο και μζςο θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ κα ςτακεί αρωγόσ ςτισ προςπάκειεσ του Ναυτικοφ Ομίλου 

Χίου που αποτελεί ζναν από τουσ καλφτερουσ πρεςβευτζσ του νθςιοφ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό.  

 

 


