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Είναι γεγονός ότι η κρίση έχει επηρεάσει πολύ περισσότερο απ’ ότι 

αναμένανε οι Διοργανωτές των ιστιοπλοϊκών αγώνων της χώρας την πρόθεση 

των σκαφών να συμμετάσχουν. Τα έξοδα συντήρησης των σκαφών, ο 

κίνδυνος φθορών και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των πληρωμάτων 

είναι δυσανάλογα μεγάλα για ένα άθλημα που πασχίζει να αναδειχθεί στην 

θέση που πρέπει να βρίσκεται, σε μια κατά τα λοιπά ναυτική χώρα. 

Μετά το πλήγμα που υπέστη η μοναδική ιστιοπλοϊκή Διοργάνωση του 

Βορείου Αιγαίου από την ξαφνική ακύρωση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων 

από Θεσσαλονίκη, ο Όμιλος είδε και τις συμμετοχές να μειώνονται, κάνοντας 

προφανές ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους ιστιοπλόους της 

περιοχής. 

Ωστόσο, η απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής ήταν και είναι να 

επιμείνει παρά τις αντιξοότητες στη Διοργάνωση του αγώνα και με αυτό τον 

τρόπο να τιμήσει τα σκάφη που έχουν δηλώσει συμμετοχή και ήδη προβεί σε 

έξοδα, αλλά και όσα τελικά το αποφασίσουν μέχρι την έναρξη των αγώνων. Ο 

Ναυτικός Όμιλος Ανοιχτής Θάλασσας έχει αναλάβει την υποχρέωση να 

διατηρήσει ζωντανό τον θεσμό της ΔΙΕΒΑ, ικανοποιώντας τις αγωνιστικές, 

αλλά και τουριστικές, ανάγκες των ιστιοπλόων για τους οποίους 

προκηρύσσεται.  

Ο Ναυτικός Ιστιοπλοϊκός Κολυμβητικός Όμιλος Σκοπέλου, με την 

εμπειρία της περυσινής διοργάνωσης, αλλά κυρίως με την αγάπη των μελών 

του για την διάδοση της ιστιοπλοΐας στο νησί, θα υποστηρίξει κάθε 

προσπάθεια προς αυτή κατεύθυνση, ενώ ταυτόχρονα ο τοπικός Δήμος, 

αναγνωρίζοντας τα οφέλη του ναυταθλητικού τουρισμού για το νησί 

βρίσκεται στο πλευρό των αγωνιζομένων και διοργανωτών και υπόσχεται να 

ανταποκριθεί στην ‘στεριανη’ διασκέδαση και ικανοποίηση των πληρωμάτων. 

Το ραντεβού παραμένει για τις 4 Αυγούστου στη Σκόπελο λοιπόν…! 

Από το γραφείο τύπου της διοργάνωσης. 


