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• EDITORIAL •

Αγαπητά μέλη,

Με το επετειακό τεύχος 
των 80 χρόνων απο την 
ίδρυση του Ναυτικού 
Ομίλου Βουλιαγμένης, 
οι ευχές για υγεία και 
ευτυχία σε όλα τα μέλη 
μας και τους αθλητές μας 
ενώνονται με την ευχή της 
συνέχισης και ανάπτυξης 
του Ομίλου μας σε όλους 
τους τομείς, αθλητικους 

και κοινωνικούς.

2017. Μια χρονιά γεμάτη δράση, η οποία πέρασε 
με χαρές και λύπες, σφραγίζοντας την δυναμική 
παρουσία του Ομίλου μας. Για εμάς στη διοίκηση, 
η απώλεια ενός σπουδαίου φίλου και συνεργάτη, του 
Κώστα Ποταμιάνου, ο οποίος για χρόνια διετέλεσε 
οικονομικός διαχειριστής (2010-2017), ήταν μεγάλο 
πλήγμα. Οι σχέσεις που αναπτύσσονται με τους 
συναδέλφους στο διοικητικό συμβούλιο, με κοινό 
όραμα και σκοπό, μετά απο τόσα χρόνια συνεργασίας 
και καθημερινής κοινής προσπάθειας, είναι αδελφικές. 
Ο Κώστας Ποταμιάνος ήταν και θα μείνει στις καρδιές 
μας, φίλος καλός, εμψυχωτής, συνοδοιπόρος, 
υπηρέτησε τον Όμιλο με αυταπάρνηση με ένα μοτο 
που μας προκαλούσε «ΦΥΓΉ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ».

Το 2017 μας έδωσε χαρές. 

Ο ΝΟΒ κυπελλούχος Ελλάδος και πάλι στην 
υδατοσφαίριση ανδρών, με πανηγυρισμούς και 
ευφορία, που δίνουν το έναυσμα και το παράδειγμα 
στους νεότερους να συνεχίσουν και να κρατήσουν την 
σημαία του Ομίλου μας ψηλά.

Στην ιστιοπλοία ο Δημήτρης Παπαδημητρίου 
κατατάσσεται και εδραιώνει τον τίτλο του κορυφαίου 
αθλητή με το παγκόσμιο χρυσό στο laser radial, 
αργυρά και χάλκινα στο Ευρωπαϊκό, χρυσό στο 
Βαλκανικό laser standard, η Νάνσυ Φακίδη 1η στο 
Βαλκανικό laser.

Το 2017 ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης  
υποδέχθηκε το καλοκαίρι, πιο δυνατός, με καινούργια 
μέλη, θετικό και αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον 
και την πρόοδό του. Τους καλωσορίζουμε και τους 
εντάσσουμε στην οικογένεια των μελών με αγάπη και 

συναδελφικότητα, όπως όρισε και το ΙΔΡΥΤΙΚΟΝ το οποίο συνέταξαν οι πρώτοι ιδρυτές του ΝΟΒ στις 23 
Φεβρουαρίου του 1937.

 «...σκοπόν την μετάδοσιν της αγάπης προς την θάλασσαν, την επίδοσιν εις τα ναυτικά εν γένει αθλήματα και 
την ανάπτυξιν και σύσφιγξιν των σχέσεων των μελών και των φίλων της θαλάσσης....»
Ας ενθυμούμαστε αυτόν τον σκοπόν ως άξια μέλη του ΝΟΒ και συνεχιστές του έργου του.

Με εκτίμηση
Στέλλα Λαζάρου-Τίγκα

Πρόεδρος Ν.Ο.Β.
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Σπουδαία επιτυχία του ΝΟΒ και ευχαριστούμε τον κ. Στρουγ-
γάρη για την αμέριστη εθελοντική στήριξη ως νομικός εκπρό-
σωπος του Ν.Ο.Β.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2017

Τα μέλη έκαναν αποδεκτή την εισήγηση της διοίκησης για 
την προσφορά του ΝΟΒ σε νέα μέλη με περιορισμένη 

διάρκεια εγγραφής. Έτσι από 1/4/2017 έως 31/7/2017 
ενεγράφησαν 361 μέλη και ο αριθμός των μελών μας είναι 
και πάλι 1.270, έφθασε και πάλι τον αριθμό που είχε ο Όμιλος 
το 2008.

Ακολουθεί η εισήγηση που εκφώνησε η Πρόεδρος, κυρία 
Στέλλα Λαζάρου Τίγκα: 

«Το 1937-2017 80 χρόνια λαμπρής παρουσίας του Ναυτικού 
Ομίλου Βουλιαγμένης.

Στο πλαίσιο των ενεργειών που μπορούν να αποφέρουν θετικά 
αποτελέσματα στη συνέχιση του Ομίλου μας, είναι η αύξηση 
των μελών μας.

Αγαπητοί φίλοι 80 χρόνια λειτουργίας σημαίνει λίγο πολύ, πως 
έχουν ζήσει στον όμιλο μας περίπου 3 γενεές. Με μέσο όρο 
παραμονής περίπου 25 χρόνια. Άρα πολλά μέλη βρίσκονται 
στο τέλος της ιδιότητας τους ως μέλη του ναυτικού ομίλου 
βουλιαγμένης, λόγω ηλικίας όπως συνήθως συμβαίνει.

Θα ήταν καλό να υποδεχτούμε νέους ανθρώπους μέλη, 
οι οποίοι θα αυξήσουν το δυναμικό μας για να έχουμε 
ευρωστία και να γίνουμε πάλι πολυπληθής όμιλος. 

Η αναλογία των εγγράφων / διαγραφών λόγω ηλικίας και κρί-
σης που πλήττει την χώρα μας τα τελευταία χρόνια, είναι 1 
προς 3, άρα είμαστε έτοιμοι και μπορούμε να αναπτύξουμε τον 
κατάλογο των μελών.

Η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου για την εγγραφή νέων 
μελών για το περιορισμένο διάστημα από 20/3/2017 έως 
31/7/2017, απαλλάσσοντας τους από το πόσον της εγγρα-
φής, έχει στόχο σε έναν τριπλάσιο αριθμό εγγραφών από ότι 
είναι ο μέσος όρος τα τελευταία χρόνια.

Αυτή λοιπόν θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για άτομα που θα 
επιθυμούσαν να μπουν στην μεγάλη οικογένεια του ΝΟΒ, 

αλλά σκέπτονταν την εγγραφή, να έρθουν κοντά μας και να 
ενισχύσουν από δω και στο εξής και αυτοί μαζί με εμάς το 
έργο μας και να απολαμβάνουν τα προνόμια του μέλους.

Η εμπειρία μας από τις προσωπικές επαφές μας με αρκετό 
κόσμο, λέει πως τα αποτελέσματα θα είναι θετικά για τον όμι-
λο, σε αυτή την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Υπάρχει ένας 
μεγάλος αριθμός ανθρώπων που θα ήθελε να απολαύσει 
αυτό το προνόμιο και αυτή η καμπάνια θα είναι η μεγάλη προ-
σφορά του ΝΟΒ στο κοινωνικό σύνολο για την επέτειο των 80 
χρόνων από την ίδρυση του. 

Η απόφαση είναι της γενικής συνέλευσης φυσικά η οποία εί-
ναι το ανώτατο όργανο του ομίλου μας, για την εισήγηση μας 
αυτή». 

• NEA - ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. •

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟ 2017

Μετά την απώλεια του Κωνσταντίνου Ποταμιάνου, Οικονο-
μικός Διαχειριστής ανέλαβε ο Ανδρέας Λεούσης και ο 

Τάσος Κυρπόγλου ανέλαβε καθήκοντα τακτικού μέλους του 
διοικητικού συμβουλίου.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Είναι βέβαιο πως όχι μόνο ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμέ-
νης αλλά και κανένα άλλα σωματείο μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα δε θα μπορούσε να καταφέρει πολλά αν στην πο-
ρεία του δεν έβρισκε αρωγούς, υποστηρικτές, ευεργέτες. Οι 
φίλοι-μέλη οι οποίοι έρχονται και προσφέρουν εθελοντικά τις 
υπηρεσίες τους είναι ένας βασικός πυλώνας της λειτουργίας 
του Ομίλου μας. Εθελοντές έφοροι σε αθλητικά τμήματα και 
ηλικιακές κατηγορίες, προσφέρουν χρόνο και υπηρεσίες ως 
‘’υπάλληλοι ημιαπασχόλησης’’ με ανταμοιβή την χαρά που ει-
σπράττουν από την καλή πορεία και την επιτυχία του τμήματος 
στο τέλος της χρονιάς. Είναι πολύ σημαντικό και σοβαρό, οι 
Έφοροι να εκπληρώσουν σωστά το έργο που αναλαμβάνουν.  
Η προσφορά αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και εκτιμάται από 
την διοίκηση και τα μέλη του Ομίλου μας. Ευχαριστούμε αυ-
τούς τους ευγενικούς φίλους, οι οποίοι αφιερώνουν και εντάσ-
σουν στο πρόγραμμά τους, τον απαραίτητο χρόνο για τον Όμιλο 
μας και τους αθλητές μας και θυσιάζουν πολλά σαββατοκύρια-
κα για να είναι κοντά στα παιδιά και την Ομάδα.

Ιατρική Ομάδα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΜΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ 
ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ κοντά μας για πολλά χρόνια αφιλοκερ-
δώς, σε όλους τους αγώνες, χειμώνα - καλοκαίρι, σε όλα τα 
απρόοπτα ιατρικά συμβάντα των αθλητών μας και όχι μόνο. 
Εκτός από καταξιωμένοι ιατροί, μας αποδεικνύουν καθημερινά 
πως η αγάπη για το παιδί, για τον άνθρωπο είναι από τις σπου-
δαιότερες αρετές όσων ασκούν το λειτούργημα του ιατρού.

Αύξηση του Τεχνικού 
Προσωπικού
Το 2017 για την βελτίωση των παροχών στα μέλη μας και για 
την κάλυψη των αναγκών του Ομίλου, αυξήθηκε ο αριθμός 
των εργαζομένων κατά 4 νέους υπαλλήλους στο εργατοτεχνικό 
προσωπικό.

Επιτυχία και αίσιο τέλος στην 
πολύχρονη μάχη του Ν.Ο.Β στα 
διοικητικά δικαστήρια για τα 
άδικα υπέρογκα πρόστιμα που 
μας είχαν επιβληθεί
Από το 2014 ο Όμιλος μας έχει ενταχθεί στη ρύθμιση την επι-
βεβλημένων προστίμων μετά από απόρριψη της έφεσης μας 
και η οποία απερρίφθη για τυπικούς λόγους, (αδυναμία του 
συλλόγου να καταβάλει την συγκεκριμένη χρονική στιγμή πα-
ράβολα που απαιτούσαν υπέρογκες χρηματικές ποσότητες, 
ώστε να γίνει αποδεκτή η υπόθεση για συζήτηση). Αυτό συ-
νεπάγεται την επί τρία χρόνια ανελαστική μηνιαία υποχρέωση 
του Ομίλου μας προς την εφορία, σε σύνολο ποσού ύψους 
317.000 ευρώ.

Η υπόθεση αυτή δεν θα είχε ολοκληρωθεί εάν οι αποφάσεις 
του Κ.Β.Σ. οι οποίες εκκρεμούσαν και εκδόθηκαν λίγο πριν το 
τέλος του έτους δεν ήταν θετικές για το ΝΟΒ. Ο νομικός μας 
σύμβουλος και μέλος κ. Φοίβος Στρουγγάρης ήταν ο κήρυκας 
της καλής είδησης για την δικαίωση και απαλλαγή του Ομίλου 
από τα επίσης κακώς και εν αδίκω επιβεβλημένα πρόστιμα 
ύψους 185.000 ευρώ για Κ.Β.Σ.

ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Την 31/12/2017 τα μέλη του Ν.Ο.Β. ήταν 1272 έναντι 945 
την 31/12/2016.
Eγράφησαν συνολικά 387 νέα μέλη, τα οποία αναλυτικά 
ανά κατηγορία έχουν ως ακολούθως: 

Με την απόφαση της Γ.Σ. 19/3/17:  361

Παιδιά μελών: 11

Πρωταθλητές: 7

Δημότες/Μόνιμοι Κάτοικοι Βάρης  

Βούλας Βουλιαγμένης: 2

Γονείς αθλητών:  1

Σύζυγοι μελών: 1

Λοιποί: 4 
Επανεγγράφησαν: 25  μέλη 

Κατά τη διάρκεια του 2016 διεγράφησαν: 
α) 47 μέλη με Α.Δ.Σ. της 13/6/2017 (με οφειλές 16-15) 

και
β)  34 μέλη που ζήτησαν με επιστολή τη διαγραφή τους. 

• Το 2017 απεβίωσαν τέσσερα (4) μέλη μας: Κωνσταντίνος 
Ποταμιάνος, Κωνσταντίνος Σάτρας, Κώστας Κασιδόκω-
στας και Περικλής Γεωργιάδης.

• Επίσης, με βάση το άρθρο 4.Ζ. του καταστατικού για τη 
μεταβίβαση ιδιότητας μέλους, το 2017 έγιναν δύο (2), 
οι εξής: Αδαμόπουλος Σταύρος και Δερμεσόνλουογλου 
Άννα.

• Τέλος, με βάση το άρθρο 4.Γ.1.α του καταστατικού, συ-
νέχισαν να έχουν τα δικαιώματα του αποβιώσαντος συ-
ζύγου τέσσερις (4), οι εξής: Χατζηελευθεριάδη Αργυρώ, 
Μπαδογιαννάκη Άσπα, Γεωργιάδη Ελένη και Ευθυμιάδη 
Βηθλεέμ.
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MINI ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ 
ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ 
Ν.Ο.Β.
Ρωτήσαμε το νέο μας μέλος κύριο Γιώργο Κομιανό, πολιτικό 
μηχανικό για τον Όμιλο μας:

- Φέτος ενταχθήκατε στην οικογένεια του Ναυτικού Ομί-
λου Βουλιαγμένης μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά σας, τι 
είναι αυτό που σας έφερε στον Όμιλο;

Είμαι Έλληνο - Ιταλός και μεγάλωσα κι έζησα στην Τεργέστη, 
μια πόλη με μεγάλη ιστιοπλοϊκή παράδοση.

Προκειμένου να μυηθεί και η οικογένεια μου στην εν λόγω 
παράδοση, προσεγγίσαμε τον όμιλο Βουλιαγμένης, λόγω της 
προνομιακής γεωγραφικής θέσης και της μακράς ιστορίας 
που το συνοδεύει.

Πέρα των ως άνω και εφόσον διαπιστώσαμε την οργάνωση 
και τον επαγγελματισμό με τον οποίο ο Όμιλος προσεγγίζει 
τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του, αποφασίσαμε 
να γίνουμε μέλη, επενδύοντας τον χρόνο μας και δίνοντας σε 
εμάς και στα παιδιά μας τη δυνατότητα να είμαστε σε επαφή 
με τη θάλασσα όλο το χρόνο και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς 
μήνες.

- Τι είναι αυτό που αρέσει περισσότερο σε εσάς και τα 
υπόλοιπα μέλη της οικογένειας στον Όμιλο μας;

Ο χώρος του ομίλου είναι αναμφισβήτητα πανέμορφος και συ-
ναντάς ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα, με τους οποίους 
εύκολα συνάπτεις φιλικές σχέσεις. Πράγματι, τα παιδία, αλλά 
και η γυναίκα μου και εγώ, έχουμε αποκτήσει νέους φίλους 
στο χώρο του Ομίλου.

Στον όμιλο τα παιδία κινούνται ελεύθερα και με ασφάλεια, και 
εμείς απολαμβάνουμε τον κομψό αυτό χώρο και τις υπηρε-
σίες που αυτό προσφέρει. Πράγματι, με την είσοδό μας στο 
οικείο και φιλικό περιβάλλον του Ομίλου και την επαφή με τη 
θάλασσα, αμέσως χαλαρώνουμε και απομακρυνόμαστε από 

την καθημερινότητα μας.

Αυτό όμως που μας αρέσει περισσότερο στον Όμιλο είναι πως 
βρισκόμαστε σε ένα υγιές περιβάλλον, στον οποίο αναπνέει 
κανείς, παντού, αέρα αθλητισμού, με τις αξίες και την ενέργεια 
που αυτό εμπεριέχει. 

Παρά το γεγονός ότι μένουμε στα Βόρεια προάστια της Αθή-
νας, και η απόσταση είναι σημαντική, θεωρούμε τη δυνατότη-
τα να μπορούμε να είμαστε σε έναν χώρο όπως ο Ναυτικός 
Όμιλος Βουλιαγμένης μοναδική και αισθανόμαστε τυχεροί. Ο 
Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης συνδυάζει ότι ψάχναμε για 
τον ελεύθερο μας χρόνο στην Αττική.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Οι Θερινές Αθλητικές Σχολές του 2017 λειτούργησαν κα-
νονικά και με μεγάλη επιτυχία όπως παραδοσιακά κάνουν 

κάθε χρόνο παρουσιάζοντας μία σημαντική αύξηση στις εγ-
γραφές σε όλα τα αθλητικά τμήματα.

Ακολουθούν οι αριθμοί των σχολών ανά εποχή ή εκπαιδευτικό 
κύκλο:
• Θερινές 432 παιδιά 
• Εαρινές 308 παιδιά 
• Χειμερινές 344 παιδιά 

SUMMER CAMP

Το Summer Camp διοργανώθηκε και πάλι σε τρείς περιό-
δους με τη συμμετοχή 796 παιδιών, αριθμός που ξεπερνά 

κάθε προηγούμενο. 

Η αύξηση των εγγραφών στο Camp (το 2016 συμμετείχαν 
548 παιδιά) αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι γο-
νείς μικρών παιδιών στο έργο του ΝΟΒ. Το αποτέλεσμα αυτό 
ήρθε μετά από την σκληρής και οργανωμένη δουλειά που γί-
νεται τα τελευταία χρόνια από την Διοίκηση και όλους τους 
εργαζομένους του ΝΟΒ (διευθυντή NOB, τεχνικό διευθυντή, 
γραμματεία, προπονητές, ομαδάρχες κλπ). 

Οι δωρεές:
• Ο κύριος Αλφόνσο Παναγιωτίδης 

προσέφερε 48 φωτιστικά σώματα 
για την οροφή του ανακαινισμένου 
εντευκτηρίου αλλά και 18 φωτιστι-
κά σώματα για την οροφή της αί-
θουσας διδασκαλίας.

• Ο κύριος Ανδρέας Λεούσης προ-
σέφερε 2 αναπηρικά καροτσάκια 
που έχουν τοποθετηθεί στο ιατρείο 
και στην είσοδο του Ομίλου μας.

• Η κυρία Αικατερίνη Βαρβία προ-
σέφερε 150 καρέκλες αλουμινίου 
για τη Νότια Πλαζ

• Η κυρία Αντζελίνας Παρασκευο-
πούλου προσέφερε ρούχα για το 
εργατοτεχνικό προσωπικό του Ομί-
λου μας.

• Η οικογένεια Λουιζίδη και πάλι 
φέτος ανέλαβε την σίτιση αθλητών 
μας (μεσημεριανό και βραδινό) 
εξαιρετικής ποιότητας την οποία 
απολαμβάνουν και οι πελάτες του 
καλύτερου και παλαιότερου εστια-
τορίου της Βουλιαγμένης.

• Ο κύριος Αναστάσιος Κυρπόγλου 
προσέφερε πετσέτες θαλάσσης 
ενώ κάλυψε τις ανάγκες του ξενώ-
να του Ομίλου μας σε λευκά είδη 

• Ο κύριος Γιώργος Στεφανόπουλος 
προσέφερε 2 laptop για το γραφείο 

του Ομίλου μας.
• Το νέο μέλος μας κύριος Carlos 

Κωνσταντινίδης προσέφερε μέρος 
των επίπλων εξωτερικού χώρου 
(DOMOLUX) που τοποθετήθηκαν 
στην προβλήτα και τη νότια πλαζ.

Οι χορηγίες:
• Η Groupama Ασφαλιστική, ασφα-

λίζει τους αθλητές και τις εγκατα-
στάσεις μας ενώ είναι υποστηρι-
κτής του Τμήματος Ιστιοπλοΐας. 

• Η εταιρεία ΝΟΕ Κατασκευαστι-
κή Α.Ε. είναι για τη σεζόν 2017 - 
2018 υποστηρικτής της Ανδρικής 
Ομάδας Υδατοσφαίρισης. 

• Η εταιρεία 3PL, DIAKINISIS είναι 
για τη σεζόν 2017 - 2018 υποστη-
ρικτής της Ανδρικής Ομάδας Υδα-
τοσφαίρισης. 

• Η εταιρεία Protergia είναι για τη 
σεζόν 2016 - 2018 υποστηρικτής 
της Ανδρικής Ομάδας Υδατοσφαί-
ρισης. 

• Η εταιρία ΣΑΡΑΝΤΗΣ / LANES 
είναι για τη σεζόν 2017 - 2018 
υποστηρικτής της Ανδρικής και Γυ-
ναικείας Ομάδας Υδατοσφαίριση 
και προσφέρει συμπληρώματα δι-
ατροφής για τους αθλητές μας.

• Η εταιρεία Intersport προσέφερε 

αθλητικό υλικό και εξοπλισμό για 
το γυμναστήριο και το κολυμβητή-
ριο προκειμένου να χρησιμοποιη-
θεί από τους αθλητές και τα μέλη 
του Ομίλου μας.

• Οι τοπικές επιχειρήσεις Moorings, 
Tanto Café, RUMORS και Σαρδε-
λάκι στήριξαν με διάφορα ποσά την 
διοργάνωση των Τζελατείων.

• Οι εταιρείες D.K.FOTINAKIS 
L.T.D. General Ship Repairs, η 
ΕΥΖΗΝ, η ΝΟΕ Κατασκευαστική 
Α.Ε., η SALFO and ASSOCIATES 
S.A., το RUMORS στη Βουλιαγμέ-
νη, η T.A.S. TRANS L.T.D. και η 
εταιρεία αθλητικών ειδών TURBO 
στήριξαν την διοργάνωση της εκ-
δήλωσης για την επέτειο των 20 
χρόνων από την κατάκτηση του Ευ-
ρωπαϊκού Κυπέλλου. 

• Οι εταιρείες Antipollution του Ομί-
λου Βασιλειάδη και TOTOTHEO, 
το Art Boutique Hotel Kallichoron 
στην Αστυπάλαια, η δημιουργός 
κοσμημάτων κυρία Κάκαρη και τα 
μέλη μας κυρίες Ελπινίκη Πετρά-
κη και Χριστίνα Winters στήριξαν 
την εκδήλωση “Enhancing Sports 
through Shipping”.

ΟΙ ΔΩΡΕΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ και ΟΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Οι δωρεές των μελών μας και οι χορηγίες στηρίζουν το έργο του Σωματείου μας.

Η διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης νοιώθει βαθιά ευγνωμοσύνη 
προς τα μέλη που συμπαρίστανται στο σπουδαίο έργο του Σωματείου μας.

• NEA - ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. •
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• NEA - ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. •

To 2017 πραγματοποιήθηκαν πολλές 
εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης 
στις εγκαταστάσεις του Ομίλου μας.  
Ακολουθούν οι σημαντικότερες:

ΝΟΤΙΑ ΠΛΑΖ
Αλλαγή των καλαμωτών και βαφή των 
στεγάστρων καθώς και αντικατάσταση 
των φωτιστικών και της καλωδίωσης. 
Επισκευή και βαφή του δαπέδου. Συ-
ντήρηση των αντλιών θερμότητας. Αντι-
κατάσταση δαπέδου και στύλων στις 
υπαίθριες ντουζιέρες. Κατασκευή σκία-
στρου στο παιδικό σκάμμα.

ΒΟΤΣΑΛΩΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ  
ΝΟΤΙΑΣ ΠΛΑΖ
Αποκατάσταση τοπικά του βοτσαλωτού 
δαπέδου και κάλυψη της δεξαμενής 
υπερχείλισης. Αποκατάσταση οξείδω-
σης οπλισμών και εφαρμογή επιχρισμά-
των. Αποκατάσταση και βαφή παρτε-
ριών, ανανέωση φυτών και εγκατάσταση 
συστήματος αυτόματου ποτίσματος.

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
Αποκατάσταση οξείδωσης οπλισμών 
σκυροδέματος & μέρους μεταλλικών 
κατασκευών. Διόρθωση ηλεκτρολογι-
κού πίνακα και εγκατάσταση συστήμα-
τος διαχείρισης της ποιότητας του νερού 
της πισίνας.

ΠΡΟΒΛΗΤΑ – ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΑΦΩΝ
Τοπικές επισκευές δαπέδου & βαφή 
όλης της επιφάνειας του, επιδιόρθωση 
ξύλινων στεγάστρων, δημιουργία στεγά-

στρων σκίασης από πανιά και αντικατά-
σταση σκίασης σε 11 ομπρέλες. Εκβά-
θυνση του λιμενίσκου.

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
Στεγανοποίηση των καναλιών υπερχεί-
λισης. Αντικατάσταση και στεγανοποί-
ηση σημείων υδροσυλλογής. Τοπικές 
επισκευές πλακιδίων & σφράγιση αρ-
μών σε έκταση 80%. Αποκατάσταση 
οξειδώσεων στα κάγκελα και τις βά-
σεις τους. Τοποθέτηση διαχωριστικού 
κερκίδας και σκάλας εκκένωσης. 
Επιδιόρθωση των σκαλοπατιών προς 
το μηχανοστάσιο. Κατασκευή πάγκων 
για τις τσάντες των αθλητών. Βαφή της  
πρόσοψης και των ταβανιών των αποδυ-
τήριων. Υδραυλικές & ηλεκτρολογικές 
επεμβάσεις μικρής κλίμακας.

ΠΙΣΙΝΑ
Το 2017 το εργατοτεχνικό προσωπικό, 
χωρίς την συνεργασία των εξειδικευμέ-
νων εταιρειών, ανέλαβε εξολοκλήρου 
τον έλεγχο και τη διαχείριση ποιότητας 
του νερού της πισίνας αλλά και τον κα-
θαρισμό αυτής με ειδική σκούπα που 
προμηθεύτηκε ο ΝΟΒ. 

ΕΠΑΝΩ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗΣ – ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ κ.α.
Αλλαγή 1/3 του deck της γραμματείας, 
αποκατάσταση του υπόλοιπου και το-
ποθέτηση νέου εξοπλισμού (καρέκλες 
- τραπέζια). Πλήρης αποκατάσταση του 
deck του εντευκτηρίου. Υγρομόνωση 
οροφής εντευκτηρίου, εγκατάσταση 

θερμοαντλιών και αποκατάσταση δι-
κτύου ενδοδαπέδιας θέρμανσης εντευ-
κτηρίου. Στοκάρισμα και βάψιμο της 
αίθουσας διδασκαλίας και του ξενώνα 
(στοκαρίσματα, βάψιμο). Τοποθέτη-
ση φωτιστικών οροφής στον χώρο του 
εντευκτηρίου και στην αίθουσα διδα-
σκαλίας. Κατασκευή στεγάστρου πάνω 
από την «αντλία λυμάτων και σκι» (κα-
λαμωτή).

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Τοποθέτηση ντουζιέρας – στύλων – δα-
πέδων και ολοκλήρωση βαφής στον 
τοίχο στεγάστρου ιστιοπλοΐας. Δημιουρ-
γία υποδομής και εγκατάσταση wi-fi σε 
όλο τον όμιλο. Δημιουργία υποδομής 
και εγκατάσταση μικροκεραίας σταθμού 
βάσης κινητής τηλεφωνίας.

WI-FI
Τη χρονιά που μας πέρασε ολοκληρώ-
θηκε ένα από τα σημαντικότερα έργα 
αναβάθμισης των υπηρεσιών που προ-
σφέρει ο Όμιλος μας προς τα μέλη, 
τους αθλητές, τους συνοδούς αθλητών, 
τους δημοσιογράφους που παρακο-
λουθούν τα αθλητικά γεγονότα και τους 
επισκέπτες του. Στο πλαίσιο της προ-
σπάθειας για εκσυγχρονισμό εγκατα-
στάθηκε ασύρματο δίκτυο internet (Wi 
Fi) σε όλη την εγκατάσταση του ΝΟΒ με 
αποτέλεσμα να υπάρχει πρόσβαση στο 
internet από την προβλήτα έως και την 
Νότια Πλαζ και το κολυμβητήριο.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ, ΕΡΓΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
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1. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Για την είσοδο και στάθμευση οχημάτων 
στο parking του Ομίλου υπάρχει ιδιαίτε-
ρος κανονισμός. Όμως σαν γενική αρχή 
τα μέλη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν 
επιτρέπεται η χρήση του παρκινγκ από 
οχήματα  μη μελών, και όσων μελών 
δεν είναι εφοδιασμένα και δεν επιδει-
κνύουν την κάρτα parking του έτους.

Κατά την χρήση του parking τα οχήματα 
πρέπει να σταθμεύουν μέσα στις γραμ-
μογραφημένες θέσεις και δεν θα πρέπει 
να κλείνει η είσοδος, ούτε να διακόπτε-
ται η κυκλική κυκλοφορία στην πλατεία 
του Ομίλου, όπως επίσης δεν θα πρέπει 
για κανένα λόγο να φράσσεται η είσο-
δος των εγκαταστάσεων του Ομίλου και 
η είσοδος του parking από τον δρόμο 
με αυτοκίνητα ή μηχανές. Πρέπει οι 
ειδικοί αυτοί χώροι να είναι ελεύθεροι 
για τη διακίνηση οχήματος ανάγκης σε 
περίπτωση ατυχήματος (ασθενοφόρο) ή 
άλλης βασικής αιτίας (πυρκαγιάς) κλπ.
Οι εισερχόμενοι στο parking πρέπει να 
παραχωρούν προτεραιότητα στα εξερ-
χόμενα οχήματα. 

2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Κάθε μέλος έρχεται στις εγκαταστάσεις 
του Ομίλου για να ξεκουραστεί, να κά-
νει το μπάνιο του, και να περάσει καλά 
με τους φίλους του και την παρέα του. 
Έτσι προκειμένου ο χώρος του Ομίλου 
να είναι τόπος χαράς και όχι διαπλη-
κτισμών  και στενοχώριας είναι ανάγκη 

να συμπεριφερόμαστε με ευγένεια και 
υπομονή να μη θορυβούμε και να  τη-
ρούμε όλοι τις συστάσεις που περιέχο-
νται στο παρόν.

ΠΑΙΔΙΑ
Τα μέλη πρέπει να έχουν συνεχώς την 
εποπτεία των παιδιών τους πρωτίστως  
για λόγους ασφαλείας αλλά και προς 
αποφυγήν οχλήσεως άλλων μελών από 
τον θόρυβο και τα παιχνίδια τους,  να ρί-
χνουν τα σκουπίδια τους στους κάδους 
και να μη γράφουν με σπρέι ή με άλλο 
τρόπο ρυπαίνουν τους τοίχους και τις 
εγκαταστάσεις.

3. ΚΑΡΕΚΛΕΣ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ-ΣΚΙΑ-
ΣΤΡΑ,ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΕΣ
α) Καρέκλες - Ξαπλώστρες
Οι καρέκλες και οι ξαπλώστρες του 
Ομίλου μόλις επαρκούν για όλους, και 
αυτό εφόσον τα μέλη δεν δεσμεύουν  
περισσότερες, και τις αχρηστεύουν το-
ποθετώντας διάφορα αντικείμενα (ρού-
χα, παπούτσια, τσάντες κλπ.), ούτε τις 
δεσμεύουν για φίλους τους, που εκείνη 
τη στιγμή δεν είναι στο χώρο Ομίλου. 
Σημειωτέον ότι η επαλήθευση του 
σχετικού ισχυρισμού είναι πλέον απλή 
λόγω της ηλεκτρονικής καταγραφής 
των εισερχομένων στον Όμιλο, οπότε 
είναι πάντοτε δυνατή η εξακρίβωση του 
αν κάποιο δικαιούμενο πρόσωπο χρησι-
μοποιεί κάποια καρέκλα και απουσιάζει 
προσωρινά από την θέση.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ολόκλη-

ρης ξαπλώστρας κάτω από σκιά. 

Το προσωπικό καθημερινά τακτοποιεί 
τις καρέκλες και τις ξαπλώστρες. Τα 
μέλη επιτρέπεται μόνο να μετατοπίζουν 
καρέκλες και ξαπλώστρες προκειμένου 
να ακολουθούν την πορεία της σκιάς 
μέσα στην ημέρα. Δεν επιτρέπεται να 
μετακινούν τις καρέκλες και τις ξαπλώ-
στρες μακριά από τον τόπο που τοπο-
θετήθηκαν, γιατί έτσι καταστρέφονται τα 
χρώματα των δαπέδων και φυσικά είναι  
ενοχλητικό για τους γύρω μας, χωρίς να 
παραλείπουμε να τονίσουμε ότι μερικές 
λόγω της μετακινήσεως χάνονται είτε 
μέσα στη θάλασσα είτε στην απέναντι 
παραλία.

Παρακαλούμε τα μέλη σε όλα αυτά να 
δείχνουν κατανόηση και πάνω απ’ όλα 
καλή θέληση.

β) Σκίαστρα-υπόστεγα-ομπρέλες
Στα ξύλινα σκίαστρα-υπόστεγα παρακα-
λούμε τα μέλη να μην καταλαμβάνουν 
τον χώρο της σκιάς με τσάντες ή άλλα 
αντικείμενα ή να στρώνουν πετσέτες που 
δεν χρησιμοποιούνται, εμποδίζοντας την 
χρήση σε άλλα μέλη που έχουν ανάγκη 
για σκιά. Θερμά παρακαλούνται τα μέλη 
να παραχωρούν λίγη σκιά στα άτομα 
που λόγω ηλικίας (παιδιά, ηλικιωμένοι) 
δεν αντέχουν στον ήλιο.

4. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Η ύπαρξη καθαριότητας στο χώρο των 
εγκαταστάσεων του Ομίλου είναι βασι-

Η τήρηση των κανονισμών είναι δείγμα πολιτισμού. Ο κανο-
νισμός που στάλθηκε τον Ιούνιο 2017 ηλεκτρονικά, αναρτή-
θηκε και σε κεντρικό σημείο του Ομίλου μας με σκοπό να 
διευκολύνει όλους μας. Συντάχθηκε από μέλη της διοίκη-
σης σε συνεργασία με μέλη του Πειθαρχικού συμβουλίου, 
οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στον Όμιλο, βλέπουν και 
αντιμετωπίζουν προβλήματα, έρχονται σε επαφή με τα μέλη, 
τα οποία με την σειρά τους κάνουν προτάσεις και υποδεί-
ξεις, για την σωστή χρήση των εγκαταστάσεων, των χώρων 
του Ομίλου και τους βασικούς κανόνες ευγένειας μεταξύ των 
μελών. ΔΙΟΤΙ ΟΛΟΙ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ 
ΕΝΑΝ ΧΩΡΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ Η ΤΑΞΗ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

κή υποχρέωση όλων. Ανεξάρτητα από 
την ύπαρξη των αρμοδίων υπαλλήλων, 
είναι ηθική και νομική υποχρέωση των 
μελών στη διατήρησή της. Έτσι άχρηστα 
αντικείμενα (πακέτα από τσιγάρα, πλα-
στικά ποτηράκια, χαρτιά κλπ.) πρέπει να 
ρίχνονται άμεσα στους κάδους απορ-
ριμμάτων και τα αποτσίγαρα στα μεγάλα 
σταχτοδοχεία. Δεν αφήνουμε πλαστικά 
δοχεία, πακέτα τσιγάρων και αποτσίγα-
ρα εκτεθειμένα γιατί τα παίρνει ο αέρας 
και μολύνουμε το περιβάλλον και την 
θάλασσα.

Προστατεύουμε την καθαριότητα του 
Ομίλου τόσο και από τους τρίτους, με 
ευγενικές υποδείξεις. Ειδοποιούμε 
τους υπαλλήλους του Ν.Ο.Β. σε περί-
πτωση που βλέπουμε χυμένους καφέ-
δες αναψυκτικά κλπ στον προβλήτα και 
στα τραπεζοκαθίσματα.

Τηρούντες την καθαριότητα των χώρων 
και των εγκαταστάσεων κάνουμε οικο-
νομία καθόσον δεν απαιτείται πρόσθετο 
προσωπικό και υλικά καθαριότητας που 
αποτελούν περιττή δαπάνη που καταλή-
γει σε αύξηση της συνδρομής.

Πρέπει επίσης όλοι μαζί να καταβάλ-
λουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε 
οι διάφοροι κοινόχρηστοι χώροι (W.C., 
ντους, αποδυτήρια κλπ.) να διατηρού-
νται, πάντοτε καθαροί.

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Προσέχουμε τα προσωπικά μας είδη 
και δεν αφήνουμε εκτεθειμένα τσάντες 
και αντικείμενα αξίας. Χρησιμοποιούμε 
τις θυρίδες ασφαλείας στον ιστό των 
ομπρελών της προβλήτας και της Ν. 
Πλαζ για την φύλαξη προσωπικών αντι-
κειμένων/τιμαλφών. Τα κλειδιά για τα 
κουτιά αυτά τα προμηθεύεστε: από το 
θυρωρείο για την κεντρική προβλήτα,  
από το κυλικείο N. Πλαζ ή τον ναυαγο-
σώστη για τα κουτιά της Ν. Πλαζ, έναντι 
ποσού 5 ευρώ, ως εγγύηση, το οποίο 

θα επιστρέφεται με την παράδοση του 
ανάλογου κλειδιού.

Ενημερώνουμε με διακριτικότητα τους 
εκπροσώπους του Ομίλου (Διοίκηση, 
Γραμματεία, Πύλη Εισόδου, Προσω-
πικό, Εφόρους), αν αντιληφθείτε ότι 
εισέρχονται στον Όμιλο και χρησιμο-
ποιούν τις εγκαταστάσεις άτομα που δεν 
είναι μέλη ή προσκεκλημένοι μας.

Ενημερώνουμε τις Υπηρεσίες του Ομί-
λου για την πρόκληση φθορών σε εγκα-
ταστάσεις ή σε χώρους πρασίνου ή σε 
αθλητικό υλικό.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
Η χρησιμοποίηση του νερού στο πλύ-
σιμο των σκαφών, των πανιών στα ιστι-
οπλοϊκά σκάφη και τις ιστιοσανίδες, 
όπως και στα ντους, να γίνεται όσο χρει-
άζεται και χωρίς σπατάλες. Με το τε-
λείωμα στη χρησιμοποίηση του νερού, 
παρακαλούμε να ελέγχετε κατά πόσον 
η βρύση είναι κλειστή και το νερό δεν 
πηγαίνει χαμένο. Επίσης παρακαλούμε 
ιδιαίτερα τα μέλη, μετά την αποχώρησή 
τους από αίθουσες ή άλλους χώρους, 
να σβήνουν τα φώτα, εφόσον δεν χρει-
άζονται.

7. ΚΟΛΥΜΠΙ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩ-
ΡΟΥΣ
Έχουν καθοριστεί ειδικοί χώροι για κο-
λύμπι, που ορίζονται με μια γραμμή από 
φελλούς ή μπαλόνια. Τα μέλη πρέπει 
να κολυμπούν μέσα στους συγκεκρι-
μένους αυτούς χώρους προς αποφυγή 
ατυχημάτων. Επίσης στους χώρους αυ-
τούς παρακαλούμε τα μέλη να μην ει-
σέρχονται με ιστιοσανίδες βάρκες ή με 
ψαροντούφεκο.

8. ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ 
Επειδή οι εγκαταστάσεις του Ομίλου 
δεν έχουν την απαιτούμενη υποδομή για 
να δεχθούν τα σκυλιά των μελών, δεν 
επιτρέπεται η είσοδός τους.

9. ΑΠΟΦΥΓΗ ΘΟΡΥΒΩΝ
Επειδή το είδος της μουσικής είναι 
τελείως υποκειμενικό συναίσθημα κι 
επειδή ό,τι ευχαριστεί τον ένα μπορεί 
να ενοχλεί τον άλλο, δεν επιτρέπεται η 
χρήση ηχητικών συσκευών ή μουσικών 
οργάνων. 

10. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
- ΙΑΤΡΕΙΟ
Υπάρχει νοσηλεύτρια στις εγκαταστά-
σεις και σε περίπτωση ανάγκης παροχής 
πρώτων βοηθειών μπορείτε να επικοι-
νωνήσετε στο τηλέφωνο 2108962416 
(εσωτερικό 113) τις καθημερινές, δη-
λαδή Δευτέρα ως Παρασκευή (τηλ. 
βάρδιας: 6956481213). 

11. ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ
Το εντευκτήριο του Ομίλου είναι ανοικτό 
για κάθε μέλος με την οικογένειά του 
και για τους τυχόν φίλους τους, σε ώρες 
λειτουργίας και λοιπές λεπτομέρειες  
που ορίζονται από το Δ.Σ.

12.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Η συμμετοχή των μελών στις κοινω-
νικές εκδηλώσεις του Ομίλου είναι 
απαραίτητες, αφού φυσικά γίνονται για 
όλους μας. Παράκληση λοιπόν είναι 
η συμμετοχή μας. Έτσι, πέρα από την 
αλληλογνωριμία, δημιουργούμε κι ένα 
πρόσθετο οικονομικό πόρο για την ενί-
σχυση των αθλητικών μας τμημάτων. 
Στον Διαδικτυακό χώρο, στο ενημερω-
τικό περιοδικό του Ομίλου «ΤΡΙΑΙΝΑ», 
στην είσοδο των εγκαταστάσεων, στο 
εντευκτήριο του Ομίλου και σε ειδικούς 
πίνακες θα υπάρχουν θα υπάρχουν κα-
τατοπιστικές ανακοινώσεις για τις εκδη-
λώσεις.

13. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Οι αθλητές του Ομίλου, όπως είναι γνω-
στό, συμμετέχουν σε αγώνες ανάλογα 
με το άθλημα (κολύμβηση, υδατοσφαί-
ριση, τεχνική κολύμβηση, συγχρονι-
σμένη κολύμβηση, ιστιοπλοΐα-ιστιοσα-
νίδα, θαλάσσιο σκι). Οι αγώνες αυτοί, 
τις περισσότερες φορές, γίνονται στην 
περιοχή των Αθηνών ή ακόμα και στις 
εγκαταστάσεις του Ομίλου μας.

Η παρουσία των μελών στους αγώνες 
είναι μια συμπαράσταση και το χειρο-
κρότημα έχει μεγάλη σημασία για την 
ψυχική ενίσχυση των αθλητών μας. Η 
ενεργή παρουσία σας στους αγωνιστι-
κούς χώρους γίνεται κίνητρο για άθλη-
ση και διάκριση των αθλητών μας.

14. ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
Η σύσταση εγγραφής από παλαιά μέλη 
βοηθάει τους σκοπούς του Ομίλου εάν 
και εφόσον υπάρχουν καλές συστάσεις.

• NEA - ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. •
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Ο.Β.

Οι οδηγίες αυτές αφορούν την είσο-
δο και παραμονή Ιδιωτικών οχημά-

των στο χώρο σταθμεύσεως «parking» 
του ΝΟΒ, ο οποίος είναι ο έμπροσθεν 
της πύλης εισόδου και μέχρι την δη-
μοσία οδό χώρος. Ο χώρος αυτός έχει 
ειδικές διαγραμμίσεις.

Η είσοδος και στάθμευση αυτοκινήτων 
και δικύκλων στο parking του Ομίλου 
επιτρέπεται ΜΟΝΟ στα Μέλη που 
έχουν προμηθευτεί και έχουν κολ-
λήσει στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου 
τους (ή επιδεικνύουν σε περίοπτη 
θέση) την αυτοκόλλητη κάρτα στάθ-
μευσης Μέλους του τρέχοντος έτους, 
την οποία προμηθεύονται από τη Γραμ-
ματεία με την καταβολή της συνδρομής 
τους.

Σε περίπτωση συνδρομής εξαιρετικών 
αναγκών (π.χ. οργάνωση μεγάλων 
αγώνων, τελετών κλπ) μπορεί να απα-
γορευθεί προσωρινά η στάθμευση στο 
parking του Ομίλου και οχημάτων των 
μελών με απόφαση του Δ.Σ.

Κατ’ εξαίρεση τις βραδινές ώρες επιτρέ-
πεται η χρήση του χώρου του parking 
του Ομίλου και σε πελάτες του εστιατο-
ρίου του Ν.Ο.Β. 

Στους εσωτερικούς χώρους του ΝΟΒ 
δεν επιτρέπεται η είσοδος και κυκλο-
φορία οχημάτων. Εξαιρούνται: 

1. Τα αυτοκίνητα τροφοδοσίας των κυ-
λικείων και των επαγγελματιών-συ-
νεργατών του ομίλου των οποίων 
η είσοδος – έξοδος επιτρέπεται σε 
χρόνους που καθορίζονται από το 
Δ.Σ.

2. Τα αυτοκίνητα εφοδιασμού των 
εγκαταστάσεων του Ομίλου με τα 
απαραίτητα λειτουργίας και συντη-

ρήσεως των οποίων η είσοδος – 
έξοδος επιτρέπεται σε χρόνους που 
συμφωνούνται.

3. Τα αυτοκίνητα μελών ή εξου-
σιοδοτημένων από αυτά προσώπων 
που μεταφέρουν σκάφη ή ρυμουλ-
κούν τρέιλερ σκάφους, των οποίων 
η είσοδος έχει εγκριθεί και συνο-
δεύονται από σχετικό Υπηρεσιακό 
Σημείωμα που επιδεικνύεται στα 
εντεταλμένα όργανα ελέγχου της 
εισόδου, σε χρόνους που καθορίζο-
νται από το Δ.Σ. 

4. Αυτοκίνητα που εξυπηρετούν 
τις ανάγκες αθλητικών τμημάτων, 
εφόσον συνοδεύονται από Εφόρους 
ή Προπονητές αθλητικών τμημάτων.

5. Αυτοκίνητα μη μελών σε ει-
δικές περιπτώσεις (Αθλητικές, κοι-
νωνικές κ.λ.π. εκδηλώσεις) και με 
έγκριση της Διοικήσεως.

Σε κάθε περίπτωση, η παραμονή των 
αυτοκινήτων στους εσωτερικούς χώ-
ρους του Ομίλου πρέπει να περιορί-
ζεται στον απολύτως αναγκαίο χρόνο 
και αυτά να απομακρύνονται εκτός των 
χώρων του Ομίλου και το τρέιλερ εκτός 
των χώρων και του parking του Ομίλου.

Εξαιρούνται τα τρέιλερ σκαφών προ-
σκεκλημένων αθλητών άλλων σωμα-
τείων σε περίπτωση διοργανώσεως 
αγώνων ή προπονήσεων, μετά από 
έγκριση του Δ.Σ. 

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται να 
σταθμεύουν στο parking τα οχήματα του  
προσωπικού του ΝΟΒ, του εστιατορίου 
και των κυλικείων εκτός αν είναι και 
μέλη.

Τα μέλη πρέπει να φροντίζουν ώστε η 
στάθμευση των αυτοκινήτων parking 
του Ομίλου να γίνεται κατά τρόπο τέτοιο, 
ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης εκμε-
τάλλευση του χώρου στάθμευσης και 
να μην εμποδίζεται η είσοδος και έξο-
δος οχημάτων. Η στάθμευση πρέπει να 
γίνεται μέσα και στο κέντρο των θέσεων 
που ορίζουν οι σχετικές διαγραμμίσεις. 

Για λόγους ασφαλείας δεν αφήνουμε  
μέσα στο αυτοκίνητο και σε ορατό από 
έξω μέρος τσάντες, ηλεκτρονικά κλπ. 
αντικείμενα αξίας.

Δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε 
λόγο η στάθμευση: μπροστά στην 
πύλη εισόδου του Ομίλου χώρος, 
μέσα στους  διαγραμμισμένους δι-
αδρόμους ασφαλείας, ώστε να μην 
εμποδίζεται η κυκλική κυκλοφορία 

στην πλατεία του Ομίλου, ως και 
στην είσοδο και έξοδο προς τον δη-
μόσιο δρόμο. 

Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι ελεύ-
θεροι για τη διακίνηση οχημάτων  
ανάγκης όπως ασθενοφόρων, πυ-
ροσβεστικών, οχημάτων υπηρεσιών 
του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνο-
μίας, κ.λ.π.

Στην περίπτωση που καλυφθούν όλες 
οι θέσεις στάθμευσης, και τοποθετη-
θεί στην είσοδο η ένδειξη «ΠΛΗΡΕΣ» 
ή είναι κλειστές οι μπάρες διακοπής 
κυκλοφορίας δεν επιτρέπεται η στάθ-
μευση αυτοκινήτων στην είσοδο. Στην 
περίπτωση αυτή τα αυτοκίνητα των με-
λών πρέπει να συνεχίζουν την πορεία 
τους προς αναζήτηση δημόσιας θέσης 
στάθμευσης.

Επειδή ο χώρος parking του Ομίλου  
είναι πολύ μικρός για να εξυπηρετεί τις 
ανάγκες όλων των μελών κατά περιό-
δους και πολλά μέλη αντιμετωπίζουν 
σοβαρό θέμα στάθμευσης. 

Για την ικανοποίηση των αναγκών όσον 
το δυνατόν περισσοτέρων μελών έχει 
εισαχθεί η υπηρεσία του «Valet parking»  
που λειτουργεί κατά τις περιόδους που 
ορίζονται από την Διοίκηση.

Αυτό σημαίνει ότι, όταν λειτουργεί αυτή 
η υπηρεσία, τα μέλη υποχρεούνται να 
αφήνουν το αυτοκίνητο, με τα κλειδιά  
επάνω, στο αρμόδιο προσωπικό που θα 
το παρκάρει, είτε στο χώρο του parking  
ή, όταν έχει συμπληρωθεί η δυναμικό-
τητά του, θα το οδηγήσει και σταθμεύσει  
κλειδωμένο εκτός αυτού σε δημόσιο 
χώρο και θα το επαναφέρει, μετά από  
σχετικό αίτημα, στην αναχώρησή του 
μέλους.

Όσα μέλη δεν συμφωνούν με την διαδι-
κασία αυτή θα πρέπει να σταθμεύουν τα 
οχήματά τους εκτός του parking.

Η συμπεριφορά των μελών προς το 
προσωπικό και προς όλους τους εισερ-
χόμενους στο parking πρέπει να είναι 
άψογη και ευγενική.

Η τήρηση όλων όσων αναφέρονται πα-
ραπάνω θα ελέγχεται από τον αρμόδιο 
Έφορο του Ομίλου. σε περίπτωση απο-
ριών ή παραπόνων τα μέλη πρέπει να 
αναφέρονται είτε στον έφορο είτε στην 
Γραμματεία.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Ν.Ο.Β.

Ο παρόν κανονισμός που αφορά τους 
όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης 
των προβλητών και εγκαταστάσεων του 
ΝΟΒ από σκάφη μελών του Ομίλου για 
αθλητικές και λοιπές δραστηριότητες.

Χώρος προβλήτας Ν.Ο.Β.
• Με τον όρο «προβλήτα Ν.Ο.Β.» 

νοείται ο θαλάσσιος χώρος, κατά μή-
κος μπροστά στο εσωτερικό μέρος 
του μεγάλου προβλήτα, ο θαλάσσιος 
χώρος που περιλαμβάνεται μεταξύ 
και μπροστά των προβλητών μπροστά 
στον χερσαίο χώρο των εγκαταστάσε-
ων του εντευκτηρίου-εστιατορίου του 
Ομίλου, καθώς επίσης και ο χερσαί-
ος χώρος, ο οποίος εκτείνεται δυτικά 
μεν έως τη γλίστρα σκαφών, ανατο-
λικά δε έως τα όρια του ιστιοπλοϊκού 
τμήματος.

• Στο συγκεκριμένο χώρο του 
Ν.Ο.Β. φιλοξενούνται μόνο σκάφη 
μελών που εξυπηρετούν σκοπούς 
αθλήσεως. Τα φιλοξενούμενα σκάφη   
οφείλουν να συμμορφώνονται με τις 
εκάστοτε ισχύουσες τελωνειακές και 
λιμενικές διατάξεις, περιλαμβανο-
μένης και της πλήρους ασφαλίσεως  
έναντι τρίτων. 

• Για την εφαρμογή του κανονι-
σμού αυτού ως σκάφη νοούνται και 
τα surf, κανό καγιάκ και γενικά κάθε 
σχετική πλευστική συσκευή.

Διοίκηση 
Η προβλήτα υπάγεται στη δικαιοδοσία 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομί-
λου, το οποίο ορίζει έφορο και μπορεί 

να ορίζει επιτροπή για το συγκεκριμένο 
χώρο των εγκαταστάσεων.

Ο έφορος:
Εισηγείται προς το Δ.Σ. κάθε θέμα που 
αφορά τη λειτουργία του χώρου. Ειδι-
κότερα, προτείνει την χωροταξία και τον 
αριθμό των θέσεων φιλοξενίας και τα 
αποδεκτά μεγέθη σκαφών, ανάλογα με 
τους διατιθέμενους χερσαίους και θα-
λασσίους χώρους, τα βάθη θαλάσσης 
και τις συνθήκες του βυθού.

Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση 
και εφαρμογή των όρων του κανονι-
σμού αναφέροντας στο Δ.Σ. κάθε τυχόν 
παράβασή του, προκειμένου να λη-
φθούν τα προβλεπόμενα μέτρα.

Χρήση χώρου – φιλοξενία σκαφών / 
Υποχρεώσεις ιδιοκτητών

• Ο έφορος διαθέτει μετά από συ-
νεννόηση με τα μέλη - ιδιοκτήτες τις 
θέσεις φιλοξενίας ανάλογα με τις δι-
αστάσεις και το βύθισμα των σκαφών 
και τη δυνατότητα διακίνησής τους 
στο χώρο. Τα σκάφη που φιλοξενού-
νται, μπορεί να μετακινηθούν σε άλλη 
θέση στην περίπτωση αλλαγής του 
θαλασσίου περιβάλλοντος αλλαγής 
των χρήσεων των χερσαίων χώρων. 
Η όποια μετακίνηση επιβάλλεται για 
τους παραπάνω λόγους, αποφασί-
ζεται από το Δ.Σ. και τον Έφορο και 
γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμε-
νους σε εύλογο χρονικό διάστημα, 
πριν την είσοδο των σκαφών στο 
Ν.Ο.Β.

• Το μέλος που ενδιαφέρεται να 
φέρει σκάφος και να κάνει χρήση της 
προβλήτας του ΝΟΒ οφείλει να κά-
νει σχετική αίτηση προς το Δ.Σ με τα 
στοιχεία του σκάφους.

• Εφόσον η αίτηση εγκριθεί το μέ-
λος οφείλει να καταθέσει στην Γραμ-
ματεία του Ν.Ο.Β (σε φωτοτυπία) 
τους τίτλους κυριότητας και το ασφα-
λιστήριο του σκάφους.

• Επίσης κάθε χρόνο μέχρι τα τέλη 
Φεβρουαρίου τα μέλη ιδιοκτήτες 
σκαφών οφείλουν να γνωστοποιούν 
στην Γραμματεία του Ν.Ο.Β το αν θα 
κάνουν χρήση της θέσεως την επό-
μενη θερινή περίοδο και να καταθέ-
σουν (σε φωτοτυπία) το ανανεωμένο 
ασφαλιστήριο του σκάφους και να 
πληρώσουν την τυχόν οριζόμενη συ-
νεισφορά στις δαπάνες των αθλητι-
κών τμημάτων του Ν.Ο.Β για το έτος.

• Σε περίπτωση παρελεύσεως 
απράκτου της ορισθείσης από το 
Δ.Σ. ημερομηνίας γνωστοποίησης ο 
Ν.Ο.Β. διατηρεί το δικαίωμα να πα-
ραχωρήσει την θέση σε άλλο μέλος 
του, η αίτηση φιλοξενίας του οποίου 
εκκρεμεί κατ’ απόλυτη σειρά προτε-
ραιότητας.

• Η είσοδος σκαφών επιτρέπεται 
μόνο σε ημέρες και ώρες που ορί-
ζονται από το Δ.Σ. του Ν.Ο.Β. Για 
να εισέλθει στο χώρο κάθε σκάφος, 
θα πρέπει το Μέλος προηγουμένως 
να έχει λάβει από τη Γραμματεία του 
Ομίλου σχετικό Υπηρεσιακό Σημείω-
μα.

• Σε περίπτωση που το μέλος προ-
τίθεται να αντικαταστήσει το φιλοξε-
νούμενο σκάφος με μεγαλύτερο, θα 
πρέπει να επικοινωνήσει με τον Έφο-
ρο. Η αλλαγή μπορεί να γίνει δεκτή  
εάν και εφόσον είναι δυνατή και δεν 
παρεμποδίζει τα σκάφη των συναδέλ-
φων μελών.

• Τα μέλη-ιδιοκτήτες των σκαφών 
υποχρεούνται, εφόσον τους ζητηθεί, 
να διαθέσουν το σκάφος τους, με 
ευθύνη του Ν.Ο.Β., για την εξυπη-
ρέτηση των αθλητικών αναγκών του 
Ομίλου.

• Τα σκάφη, τα οποία τυχόν δια-
θέτουν μαγειρείο ή/και W.C. είναι 
υποχρεωμένα σε όλη τη διάρκεια 
της παραμονής τους στον Ν.Ο.Β. να 
εξασφαλίζουν την μη χρήση τους. Ο 
Ν.Ο.Β. διατηρεί το δικαίωμα ελέγ-
χου τήρησης του παραπάνω κανόνα 
υγιεινής, ο οποίος επηρεάζει το θα-
λάσσιο χώρο πλησίον της προβλήτας. 
Παρακαλούνται δε τα μέλη η χρήση 
αυτών να γίνεται μετά την απομάκρυν-
ση τουλάχιστον ½ μιλίου μέτρων από 
τον Ν.Ο.Β.

• Δεν επιτρέπεται η μόνιμη διαμο-
νή επί του σκάφους. Διανυκτέρευση 
ατόμων μπορεί να επιτραπεί από τον 
Έφορο μόνον εάν αφορά προγραμ-
ματιζόμενο απόπλου του σκάφους τις 
πρώτες πρωινές ώρες της επομένης.

• Τα φιλοξενούμενα σκάφη πρέπει 
να συντηρούνται ώστε βρίσκονται σε 
κατάσταση πλοϊμότητας και να έχουν 
καλή εξωτερική εμφάνιση.

• Η χρησιμοποίηση του νερού στο 
πλύσιμο των σκαφών, των πανιών 
στα ιστιοπλοϊκά σκάφη και τις ιστιο-
σανίδες, να γίνεται όσο χρειάζεται 
και χωρίς σπατάλες ώστε το νερό 
να μην πηγαίνει χαμένο. Κάθε μέ-
λος προκειμένου να χρησιμοποιήσει 
τις διατιθέμενες σωλήνες οφείλει να 
προσαρμόσει πριν την χρήση τους πι-
στόλι-διακόπτη το οποίο να διακόπτει 
την ροή νερού όταν δεν χρειάζεται.  
Με το τελείωμα στη χρησιμοποίηση 
του νερού, να κλείνεται η παροχή 
και να βεβαιώνεται ότι η βρύση είναι 
κλειστή. 

• Δεν επιτρέπεται η χρήση απορ-
ρυπαντικών στους χώρους της προ-
βλήτας για τον καθαρισμό σκαφών, 
πανιών κλπ προς αποφυγή ρύπανσης 
του θαλασσίου χώρου. Σε εξαιρετι-
κές περιπτώσεις καθαρισμός μπορεί 
να γίνεται με την χρήση μη αφρογό-
νων οικολογικών βιοαποικοδομούμε-
νων απορρυπαντικών. 

• Δεν επιτρέπεται η πραγματοποί-
ηση ρυπογόνων μηχανολογικών ερ-
γασιών επί του σκάφους προς απο-

φυγή ρύπανσης του χερσαίου ή/και 
θαλασσίου χώρου.

• Σε περίπτωση αποδεδειγμένης 
ρύπανσης του θαλασσίου ή χερσαίου 
χώρου της προβλήτας από συγκεκρι-
μένο σκάφος, επιβάλλεται χρηματικό 
πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθο-
ρίζεται από το Δ.Σ. προς αντιμετώπιση 
των εξόδων καθαρισμού.

• Οι ιδιοκτήτες των σκαφών οφεί-
λουν να εξασφαλίζουν την ασφαλή 
πρόσδεση των σκαφών τους  ώστε 
να μη δημιουργείται κίνδυνος για τα 
ίδια ή/και τα γειτονικά σκάφη ακόμα 
και σε περίπτωση κακοκαιρίας. Τα  
εξαρτήματα του μονίμου αγκυροβολί-
ου του σκάφους (ρεμέτζα) προς την 
πλευρά της θάλασσας πρέπει να είναι 
βυθιζόμενα και κατά προτίμηση από 
καδένα με απόληξη σχοινιών, και η 
σημαδούρα τους να μην ενοχλεί το 
πέρασμα ή/και την προσέγγιση των 
λοιπών σκαφών. 

• Είναι δυνατό να αποφασισθεί από 
το Δ.Σ. η ύπαρξη ειδική ΚΑΡΤΑΣ δια-
κριτικής του δικαιώματος χρήσης των 
εγκαταστάσεων του Ν.Ο.Β. Στην πε-
ρίπτωση αυτή όλα τα φιλοξενούμενα 
στην προβλήτα σκάφη υποχρεούνται 
να έχουν τοποθετημένη σε περίοπτη 
ασφαλή θέση την ειδική αυτή ΚΑΡ-
ΤΑ, η οποία θα τους παραδίνεται από 
τη Γραμματεία κατά την ημέρα της εγ-
γραφής του σκάφους στις θέσεις του 
χώρου της προβλήτας.

• Επειδή η διακίνηση των σκα-
φών διενεργείται μέσα σε περιοχή 
με κολυμβητές και αθλούμενους οι 
κυβερνήτες των σκαφών υποχρεού-
νται να απομακρύνονται ή πλησιάζουν 
τις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Β. με τη 
μικρότερη δυνατή ταχύτητα, και από 
ασφαλή απόσταση, ώστε να αποφεύ-
γονται οι πιθανότητες ατυχήματος από 
το σκάφος ή τα απόνερα του, στους  
λουόμενους που δυνατόν να υπάρ-
χουν στην περιοχή εισόδου και στους 
μικρούς αθλητές των αθλητικών τμη-
μάτων και σχολών θαλασσίων αθλη-
μάτων του Ν.Ο.Β. Έτσι μειώνονται ή 
ακόμα και μηδενίζονται οι κίνδυνοι 
ατυχήματος, που, εκτός από την νο-
μική και ηθική πλευρά του θέματος, 
δυνατόν να προκαλέσει και άλλες 
συνέπειες σε βέρος του Ν.Ο.Β.

• Τα trailers μεταφοράς των σκα-
φών πρέπει να απομακρύνονται άμε-
σα από το χερσαίο χώρο της προβλή-
τας και το πάρκινγκ του Ν.Ο.Β..

• Ιδιοκτήτης, το σκάφος του οποί-
ου πρόκειται να απομακρυνθεί από 
τις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Β. για δι-
άστημα πλέον των 15 ημερών, υπο-
χρεούται να το δηλώσει στη Γραμμα-

τεία του Ομίλου.

• Οι ιδιοκτήτες των σκαφών υπο-
χρεούνται να απομακρύνουν τα σκά-
φη τους από το χώρο φιλοξενίας 
σκαφών του Ν.Ο.Β. στις εξής περι-
πτώσεις:

 � Στην λήξη της θερινής περιόδου 
ή παρέλευσης του χρόνου φιλοξενί-
ας του σκάφους. 

 � Παράβαση όρου ή όρων του 
παρόντος κανονισμού και κατόπιν 
έγγραφης ειδοποίησης του Δ.Σ. του 
Ν.Ο.Β. δεόντως αιτιολογημένης.

 � Διαγραφής από τα μητρώα των 
μελών του Ν.Ο.Β.

Σε περίπτωση άρνησης απομάκρυνσης 
του σκάφους ή trailer ο Ν.Ο.Β. διατηρεί 
το δικαίωμα της απομάκρυνσης με έξο-
δα και ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Ο Ν.Ο.Β. δε φέρει καμία ευθύνη για 
τυχόν ζημιές ή απώλειες από οποιαδή-
ποτε αιτία (πυρκαγιά, κλοπή) και γενι-
κότερα για την ασφάλεια των σκαφών, 
τα οποία φιλοξενούνται στο Ν.Ο.Β.. Οι 
ιδιοκτήτες πρέπει να παρακολουθούν 
την κατάσταση του σκάφους τους ώστε 
να προλαμβάνουν κινδύνους βυθίσεως 
από εισροές υδάτων, βροχής κλπ.

Οι παραπάνω όροι του κανονισμού φι-
λοξενίας των σκαφών του Ν.Ο.Β. είναι 
υποχρεωτικοί για τα μέλη-ιδιοκτήτες 
φιλοξενουμένων εις αυτόν σκαφών και 
σκοπό έχουν την εύρυθμη λειτουργία 
του Ομίλου, του χώρου της προβλήτας 
και την προστασία του θαλασσίου περι-
βάλλοντος.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Την Τετάρτη 5 Απριλίου ξεκίνησε η λει-
τουργία του νέου ηλεκτρονικού συστή-
ματος εισόδου στον όμιλό μας. Το σύγ-
χρονο αυτό σύστημα επιλέχθηκε από 
τη Διοίκηση με προσοχή προκειμένου 
να διασφαλιστούν θέματα ασφαλείας 
όλων των ατόμων που εισέρχονται και 
κυκλοφορούν στο Ν.Ο.Β. και πολύ πε-
ρισσότερο των παιδιών καθώς και να 
προστατευτούν τα προνόμια των μελών 
και των αθλητών.

 Όπως πλέον είναι γνωστό με το νέο 
ηλεκτρονικό σύστημα εισόδου, τα μέλη 
και οι οικογένειές τους, οι αθλητές και 
οι συνοδοί τους, οι εργαζόμενοι και οι 
ανάδοχοι εισέρχονται ΜΟΝΟ με την 
ατομική κάρτα του Ν.Ο.Β. που έχει εκ-
δοθεί για το σκοπό αυτό στο όνομα τους 
και είναι απολύτως προσωπική. 

Τα παιδιά των μελών που είναι αθλητές 
σχολών και αγωνιστικών ομάδων, κυρί-
ως της πισίνας, είναι απαραίτητο για την 
είσοδο τους στην πισίνα να έχουν μαζί 
τους την μπλε κάρτα αθλητή ή την πρά-
σινη των σχολών οι οποίες και δίνουν 
πρόσβαση στον όμιλο αποκλειστικά για 
τις προπονητικές υποχρεώσεις του τμή-
ματος. 

Παρακαλούμε θερμά να έχετε ΠΑΝΤΑ 

μαζί σας την κάρτα σας, καθώς χωρίς 
αυτήν δεν είναι δυνατή η είσοδος ενώ 
για την καλή χρήση συστήνουμε ακό-
μη και αν βρείτε κάποια από τις πόρτες 
ανοικτή και πάλι να κάνετε την είσοδο 
ή την έξοδο σας με την χρήση της κάρ-
τας διότι διαφορετικά κατά την επόμενη 
είσοδο-έξοδο σας θα αντιμετωπίσετε 
πρόβλημα στο τουρνικέ.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το  κα-
ταστατικού Άρθρο 4.Δ.1. «η ετήσια συν-
δρομή των μελών προς τον Όμιλο κατα-
βάλλεται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 
κάθε χρόνου», ως εκ τούτου οι κάρτες 
θα λειτουργούν εφόσον είναι τακτοποιη-
μένες οι οικονομικές υποχρεώσεις.

Οι κάρτες πρόσβασης των μελών και 
των αθλητικών τμημάτων ανανεώνονται 
με την εξόφληση της συνδρομής και 
δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρου-
σία της κάρτας γι’ αυτό. 

Σχετικά με την κάρτα επισκεπτών ισχύ-
ουν τα παρακάτω:

- οι κάρτες επισκεπτών είναι όμοιες με 
τις κάρτες του κυρίως μέλους αλλά 
γκρι χρώμα. Προσοχή ώστε να μην 
χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σας 
την κάρτα επισκεπτών διότι θα μειώνο-
νται οι επισκέψεις

- οι κάρτες αυτές για να λειτουργήσουν 
πρέπει κάποιο άτομο από την οικογέ-
νεια του μέλους να έχει κάνει είσο-
δο στον όμιλο με την κάρτα του

- το μέλος και ο επισκέπτης μπορούν 
να αναχωρήσουν διαφορετική στιγμή

- μετά τις 21:00 δεν αφαιρούνται οι 
επισκέψεις από την κάρτα ώστε να 
μπορείτε να έρχεστε με τους φίλους 
σας στο Molos Beach Βar και στο 
Εντευκτήριο 

- οι κάρτες επισκεπτών και μελών έχουν 
πρόσβαση και από τις δύο εισόδους 

- οι είσοδοι των παιδιών καταγράφονται 
αφού συμπληρώσουν το 5ο έτος

Όπως είναι ήδη γνωστό οι κάρτες επι-
σκεπτών ανανεώνονται με την εξόφλη-
ση της συνδρομής ενώ όσες επισκέψεις 
δεν χρησιμοποιήθηκαν, δεν μεταφέρο-
νται στο επόμενο έτος

Ευχαριστούμε όλη την οικογένεια του 
ΝΟΒ για τη συνεργασία προκειμένου ο 
όμιλός μας να περάσει σε μια νέα επο-
χή περισσότερο ασφαλή, εναρμονισμέ-
νη με τη σύγχρονη τεχνολογία.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2017 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2017
ΟΙΚΟΠΕΔΟ Ν.Ο.Β. ΣΤΗ ΒΟΥΛ/ΝΗ 901,647.45 901,647.45 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΝΟΒ 901,647.44 901,647.44

ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛ/ΝΗ 848,358.59 920,093.28 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘ. ΧΡΗΣΕΩΝ 550,786.03 488,346.01

Βελτιώσεις κτιρίων & εγκαταστάσεων 110,772.91 30,857.92 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ -62,440.02 215,804.30

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 39,038.22 48,699.95 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1,389,993.45 1,605,797.75
ΣΥΝΟΛΟ 920,093.28 902,251.25

ΣΚΑΦΗ-ΜΗΧΑΝΕΣ-ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΑΦΟΡ.ΜΕΣΑ 51,071.05 36,700.82 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αγορές Παγίων στοιχείων 0.00 15,806.00
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 14,370.23 12,093.23 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 242,391.39 189,001.53

ΣΥΝΟΛΟ 36,700.82 40,413.59 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 150,148.68 54,238.05

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 29,266.03 25,843.94

ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ-ΜΗΧΑΝ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ 59,518.61 56,244.85 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 124,096.86 125,034.51

Αγορές Παγίων Στοιχείων 7,500.00 47,182.18 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 177,370.07 47,106.43

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 10,773.76 10,240.11 ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 723,273.03 441,224.46
ΣΥΝΟΛΟ 56,244.85 93,186.92

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 5,097.76 4,637.39
Αγορές Παγίων Στοιχείων 683.62 0.00 ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 61,584.65 108,187.04

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1,143.99 1,006.36 ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 25,530.00 34,387.13

ΣΥΝΟΛΟ 4,637.39 3,631.03 ΜΕΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 1,919,323.79 1,941,130.24 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 87,114.65 142,574.17
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΕΣ 70.93 70.93
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2,035.00 771.72
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 25,530.00 34,387.13
ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 57,545.88 10,119.46
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 173,529.43 141,570.51
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 258,640.31 186,848.82
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΤΑΜΕΙΟ 22,346.10 61,546.39

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2,200,381.13 2,189,596.38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2,200,381.13 2,189,596.38

   ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΣΤΕΛΛΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΣΗΣ

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΛΑΖΑΡΟΥΣΤΕΛΛΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΣΗΣ

 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΣΗΣ
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ

1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
α) Επιχορήγηση ΓΓΑ για αθλ.σκοπούς 0.00 α) Κλασσική Κολύµβηση 24,000.00 23,701.53
β) Αθλητικές Οµοσπονδίες & Οργανισµοί 26,000.00 31,075.00 β) Υδατοσφαίριση 200,000.00 254,519.44

26,000.00 31,075.00 γ) Θαλάσσιο Σκι 22,000.00 33,716.25
δ1) Ιστιοπλοϊα 40,000.00 77,160.72
δ2) Ιστιοδανίδα 20,000.00 18,150.26
ε) Τεχνική Κολύµβηση 6,000.00 5,176.92
στ)Συγχρονισµένη Κολύµβηση 13,000.00 19,506.06

325,000.00 431,931.18
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧ.ΑΘΛ.ΤΜΗΜ. 2. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΘΛ.ΤΜΗΜ.
α) Κλασσική Κολύµβηση 30,000.00 55,293.94 α) Κλασσική Κολύµβηση 15,000.00 16,161.57
σχολές κολύµβησης 62,000.00 73,645.00 σχολές κολύµβησης 35,000.00 53,634.58
β1) Υδατοσφαίριση 95,000.00 102,392.00 β1) Υδατοσφαίριση 220,000.00 264,484.72
σχολές υδατοσφαίρισης 28,000.00 21,960.00 σχολές υδατοσφαίρισης 22,000.00 31,439.04
β2) Υδατοσφαίριση (διεθνείς συµµετοχές) 0.00 0.00 β2) Διεθνείς συµµετοχές Υδατ/σης 50,000.00 53,640.37
γ) Θαλάσσιο Σκι 13,000.00 13,230.00 γ) Θαλάσσιο Σκι 15,000.00 7,648.15
σχολές θαλασσίου σκι 28,000.00 48,680.00 σχολές θαλασσίου σκι 30,000.00 54,314.55
δ1) Ιστιοπλοϊα 18,000.00 14,899.67 δ1) Ιστιοπλοϊα 10,000.00 5,425.77
δ2) Ιστιοδανίδα 9,000.00 13,855.00 δ2) Ιστιοδανίδα 5,000.00 481.69
σχολές ιστιοπλοίας 10,000.00 18,350.00 σχολές ιστιοπλοϊας 10,000.00 17,891.59
σχολές ιστιοσανίδας 20,000.00 14,052.00 σχολές ιστιοσανίδας 20,000.00 15,646.74
ε) Τεχνική Κολύµβηση 2,000.00 3,676.00 ε) Τεχνική Κολύµβηση 1,000.00 411.00
σχολές τεχνικής κολύµβησης 600.00 690.00 σχολές τεχνικής κολύµβησης 600.00
στ) Συγχρονισµένη Κολύµβηση 18,000.00 22,013.00 στ) Συγχρονισµένη Κολύµβηση 10,000.00 750.00
σχολές συγχρονισµένης κολύµβησης 7,000.00 9,195.00 σχολές συγχρονισµένης κολύµβησης 8,000.00 12,054.55
ζ) Αθλητικές Δραστηριότητες 90,000.00 248,844.00 ζ) Αθλητικές δραστηριότητες 98,920.73

430,600.00 660,775.61 451,600.00 632,905.05

3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ
α) Εγγραφές 25,000.00 8,935.00 α) Εγκαταστάσεις, εξοπλισµός 35,000.00 106,722.80
β) Συνδροµές  2017 700,000.00 695,815.06 β) Προβλήτες - νότια πλαζ 10,000.00 7,440.00
γ) Συνδροµές παρελθουσών χρήσεων 25,000.00 20,639.98 γ) Κολυµβητήριο 10,000.00 30,427.49
δ) Συνδροµές νέων µελών Δ.Σ. 19/3/17 0.00 334,920.00 δ) Ξενώνες 1,000.00 60.00

750,000.00 1,060,310.04 ε) Γυµναστήριο 2,000.00 74.40
στ) Γραφεία Διοίκησης 3,000.00 14,619.13
ζ) Ιατρείο 2,000.00 392.00
η) Πράσινο 4,000.00 1,404.64

67,000.00 161,140.46

4. ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ
α) Εκπαιδευτικές σχολές 28,000.00 26,753.57 α) Μισθοί Εργατοτεχνικού προσ/κού 144,000.00 190,896.05
β) Εστιατόριο 110,000.00 110,880.00 β) Κολυµβητήριο (θέρµανση/χηµικά κλπ) 150,000.00 135,228.68
γ) Κυλικεία 70,000.00 64,238.62 γ) Γυµναστήριο 6,000.00 5,948.16

208,000.00 201,872.19 δ) Ιατρείο 1,000.00 635.41
ε) Ξενώνας 1,000.00 927.03

302,000.00 333,635.33

5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 5. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
α) Οικονοµική ενίσχυση οµίλου 35,000.00 31,826.01 α) Μισθοί Διοικητικού προσ/κού 160,000.00 167,221.76
β) Συµµετοχή στις δαπάνες καταν.ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ 25,000.00 13,835.75 β) Αµοιβές Τρίτων - Δικηγορικά 15,000.00 13,471.16
γ) Εκδηλώσεις-Ανώνυµες οικ.ενισχύσεις 8,000.00 8,755.16 γ) Επικοινωνίες - ΟΤΕ - ΕΛΤΑ 10,000.00 7,931.58
δ) Διαφηµίσεις - Εκδόσεις 5,000.00 1,200.00 δ) Φωτισµός - Ύδρευση 45,000.00 42,274.91
ε) Δωρεές - Χορηγίες 10,000.00 34,967.64 ε) Γραφική ύλη 3,000.00 4,526.80
στ) Λοιπά έσοδα 40,000.00 90,343.10 στ) Εκδόσεις - Διαφηµίσεις 6,000.00 291.40
ζ) Έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις 8,000.00 8,040.00 ζ)  Ασφάλιστρα 8,000.00 3,817.32

131,000.00 188,967.66 η) Ελληνικό Δηµόσιο (φορολογία) 18,000.00 17,145.84
θ) Διάφορα έξοδα 50,000.00 75,163.98
ι) Έκτακτα έξοδα 85,000.00 57,545.88

400,000.00 389,390.63

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1,545,600.00 2,143,000.50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1,545,600.00 1,949,002.65

Εισπραχθείσες απαιτήσεις παρελθ. 
χρήσεων & τακτοποίηση λογ/σµών 163,275.09

Πληρωµή υποχρεώσεων παρελθ. ετών & 
τακτ.µεταβ. λογ/σµών 533,006.04

Υποχρεώσεις έτους  211,186.78 Χρεώστες 2017 94,320.97
Έσοδα  επόµενης χρήσης 108,187.04 Έξοδα επόµενης χρήσης 10,119.46

ΤΑΜΕΙΟ 31/12/2016 22,346.10 ΤΑΜΕΙΟ 31/12/2017 61,546.39
Γ Ε Ν Ι Κ Ο    Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2,647,995.51 Γ Ε Ν Ι Κ Ο    Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2,647,995.51

Ε  Σ  Ο  Δ  Α Ε  Ξ  Ο  Δ  Α 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ   2017

20172017

Ε  Σ  Ο  Δ  Α 2017 2018 Ε  Ξ  Ο  Δ  Α 2017 2018

1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

α) Επιχορήγηση ΓΓΑ για αθλ.σκοπούς α) Κλασσική Κολύµβηση €24,000.00 €30,000.00

β) Αθλητικές Οµοσπονδίες & Οργανισµοί €26,000.00 €31,000.00 β) Υδατοσφαίριση €200,000.00 €250,000.00

€26,000.00 €31,000.00 γ) Θαλάσσιο Σκι €22,000.00 €35,000.00

δ) Ιστιοπλοϊα €60,000.00 €50,000.00

ε) Ιστιοσανίδα €22,000.00

στ) Τεχνική Κολύµβηση €6,000.00 €6,000.00

ζ) Καλλιτεχνική Κολύµβηση €13,000.00 €20,000.00

€325,000.00 €413,000.00

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧ.ΑΘΛ.ΤΜΗΜ. 2. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΘΛ.ΤΜΗΜ.

α) Κλασσική Κολύµβηση €30,000.00 €55,000.00 α) Κλασσική Κολύµβηση €15,000.00 €20,000.00

σχολές κολύµβησης €62,000.00 €70,000.00 σχολές κολύµβησης €35,000.00 €30,000.00

β1) Υδατοσφαίριση €95,000.00 €120,000.00 β1) Υδατοσφαίριση €220,000.00 €270,000.00

σχολές υδατοσφαίρισης €28,000.00 €22,000.00 σχολές υδατοσφαίρισης €22,000.00 €22,000.00

β2) Υδατοσφαίριση (διεθνείς συµ/χές) €0.00 €0.00 β2) Διεθνείς συµ/χές Υδατ/σης €50,000.00 €50,000.00

γ) Θαλάσσιο Σκι €13,000.00 €13,000.00 γ) Θαλάσσιο Σκι €15,000.00 €7,000.00

σχολές θαλασσίου σκι €28,000.00 €50,000.00 σχολές θαλασσίου σκι €30,000.00 €50,000.00

δ) Ιστιοπλοϊα €27,000.00 €15,000.00 δ) Ιστιοπλοϊα €15,000.00 €10,000.00

ε)Ιστιοσανίδα €14,000.00 ε) Ιστιοσανίδα €5,000.00

σχολές ιστιοπλοίας €30,000.00 €18,000.00 σχολές ιστιοπλοϊας €30,000.00 €15,000.00

σχολές ιστιοσανίδας €14,000.00 σχολές ιστιοσανίδας €15,000.00

στ) Τεχνική Κολύµβηση €2,000.00 €3,500.00 στ) Τεχνική Κολύµβηση €1,000.00 €1,000.00

σχολές τεχνικής κολύµβησης €600.00 €600.00 σχολές τεχνικής κολύµβησης €600.00 €600.00

ζ) Καλλιτεχνική Κολύµβηση €18,000.00 €20,000.00 ζ) Καλλιτεχνική Κολύµβηση €10,000.00 €5,000.00

σχολές καλλιτεχνικής κολύµβησης €7,000.00 €8,000.00 σχολές καλλιτεχνικής κολύµβησης €8,000.00 €11,000.00

η) Αθλητικές Δραστηριότητες €90,000.00 €250,000.00 η) Αθλητικές Δραστηριότητες €100,000.00

€430,600.00 €673,100.00 €451,600.00 €611,600.00

3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ

3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ α) Εγκαταστάσεις, εξοπλισµός €35,000.00 €80,000.00

α) Εγγραφές €25,000.00 €10,000.00 β) Προβλήτες - νότια πλαζ €10,000.00 €10,000.00

β) Συνδροµές  €700,000.00 €950,000.00 γ) Κολυµβητήριο €10,000.00 €20,000.00

γ) Συνδροµές παρελθουσών χρήσεων €25,000.00 €20,000.00 δ) Ξενώνες €1,000.00 €1,000.00

€750,000.00 €980,000.00 ε) Γυµναστήριο €2,000.00 €1,000.00

στ) Γραφεία Διοίκησης €3,000.00 €9,000.00

ζ) Ιατρείο €2,000.00 €1,000.00

η) Πράσινο €4,000.00 €2,000.00

θ) Εντευκτήριο €2,000.00

€67,000.00 €126,000.00

4. ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 4. ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α) Εκπαιδευτικές σχολές €28,000.00 €26,000.00 α) Κολυµβητήριο €80,000.00

β) Εστιατόριο €110,000.00 €110,000.00 β) Εγκαταστάσεις €110,000.00

γ) Κυλικεία €70,000.00 €65,000.00 €190,000.00

€208,000.00 €201,000.00

5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ

α) Μισθοί Εργ/κού προσ/κού €144,000.00 €180,000.00

β) Κολυµβητήριο (θέρµανση/χηµικά κλπ) €150,000.00 €150,000.00

γ) Γυµναστήριο €6,000.00 €6,000.00

δ) Ιατρείο €1,000.00 €1,000.00

ε) Ξενώνας €1,000.00 €1,000.00

€302,000.00 €338,000.00

5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 5. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

α) Οικονοµική ενίσχυση οµίλου €35,000.00 €30,000.00 α) Μισθοί Διοικητικού προσ/κού €160,000.00 €170,000.00

β) Συµµετοχή στις δαπάνες καταν.ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ €25,000.00 €15,000.00 β) Αµοιβές Τρίτων - Δικηγορικά €15,000.00 €15,000.00

γ) Εκδηλώσεις-Ανώνυµες οικ.ενισχύσεις €8,000.00 €8,000.00 γ) Επικοινωνίες - ΟΤΕ - ΕΛΤΑ €10,000.00 €8,000.00

δ) Διαφηµίσεις - Εκδόσεις €5,000.00 €1,500.00 δ) Φωτισµός - Ύδρευση €45,000.00 €45,000.00

ε) Δωρεές - Χορηγίες €10,000.00 €20,000.00 ε) Γραφική ύλη €3,000.00 €5,000.00

στ) Λοιπά έσοδα €40,000.00 €60,000.00 στ) Εκδόσεις - Διαφηµίσεις €6,000.00 €5,000.00

ζ) Έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις €8,000.00 €8,000.00 ζ)  Ασφάλιστρα €8,000.00 €3,000.00

€131,000.00 €142,500.00 η) Ελληνικό Δηµόσιο (φορολογία) €18,000.00 €18,000.00

θ) Διάφορα έξοδα €50,000.00 €80,000.00

ι)Έκτακτα έξοδα €85,000.00 €0.00

€400,000.00 €349,000.00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1,545,600.00 € 2,027,600.00 € ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ €1,545,600.00 2,027,600.00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	  2018

ΣΤΕΛΛΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΣΗΣ

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΛΑΖΑΡΟΥΣΤΕΛΛΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΣΗΣ

 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΣΗΣ

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ •

ΣΤΕΛΛΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΣΗΣ

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΛΑΖΑΡΟΥΣΤΕΛΛΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΣΗΣ

 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΣΗΣ
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Μία Σελίδα 
Ιστορία….

Ο Όμιλος πάει στον πόλεμο

Το φθινόπωρο του 1940 φθάνει και μαζί 
μ’ αυτό τα σύννεφα του πολέμου, που 
σκεπάζουν μουντά και βαριά κάθε προ-

σπάθεια και κάθε προγραμματισμό του Ομί-
λου για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.

Η ανταπόκριση του ελληνικού λαού στο κά-
λεσμα της πατρίδας για την υπεράσπιση της 
είναι γνωστή και θαυμαστή. Αυτό που δεν είναι 
πολύ γνωστό είναι η ανταπόκριση του ομίλου 
σ’ αυτό το κάλεσμα.

Κάθε ναυταθλητική ή άλλης μορφής δραστη-
ριότητα νεκρώνει και τέσσερα μέλη του Δ.Σ. 
βρίσκονται στα φλεγόμενα Ελληνοαλβανικά 
σύνορα. Ο πρόεδρος Εμμαουήλ Πέππας 
καλεί τα εναπομείναντα μέλη, που δεν έχουν 
επιστρατευτεί λόγω ηλικίας, και με συγκίνηση 
προτείνει τη διάθεση ολόκληρης της περιου-
σίας του Ομίλου υπέρ του Εθνικού Αγώνα, 
λέγοντας:

Σας κάλεσα εδώ σήμερα για να λάβουμε την 
πιο σημαντική απόφαση της τετράχρονης ζωής 
του Ομίλου μας. Διαισθάνομαι ότι όλοι εμείς 
και όλα τα μέλη μας είμαστε αποφασισμένοι 
να ενισχύσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, σαν 
άτομο και σαν Όμιλος, τον αγώνα του Έθνους 
μας, που τη στιγμή αυτή μάχεται υπέρ βωμών 
και εστιών.

Ο Όμιλος με κόπους της διοικήσεως, των με-
λών του και των φίλων του σχημάτισε μία μικρή 
περιουσία εκατό χιλιάδων δραχμών, που την 
προόριζε για να δημιουργήσει τις αθλητικές του 
εγκαταστάσεις.

Τώρα που η πατρίδα κινδυνεύει, τώρα που τα 
παιδιά της βρίσκονται στο μέτωπο και μάχονται 
τιτάνιο αγώνα κατά των επιδρομέων που απει-
λούν τη γη των πατέρων μας, την ανεξαρτησία, 
την ελευθερία και την τιμή μας, οι εγκαταστά-
σεις μας είναι περιττές. Ας αναβληθούν για το 
μέλλον, μετά τη νίκη.

Τώρα που ξέσπασε ο πόλεμος, τα χρήματα δεν 
τα χρειάζεται ο Όμιλος. Τα χρειάζεται  η πα-
τρίδα. Προτείνω ολόκληρη η περιουσία του 
Ομίλου να διατεθεί για την ενίσχυση του ιερού 
αγώνα και να παραδοθεί στην Επιτροπή Εράνου 
Αλληλεγγύης Μετώπου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η πρόταση του προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή, 
με ενθουσιασμό, από τα μέλη του Δ.Σ., που αισθάνονταν ότι, με τον τρόπο 
αυτό, ο Όμιλος επιτελούσε το εθνικό χρέος. Λίγες ημέρες αργότερα ο Όμιλος 
ελάμβανε από τον πρωθυπουργό της χώρα ευχαριστήρια επιστολή:

Εν Αθήναις τη 24η Δεκεμβρίου 1940
Κον Εμμανουήλ Πέππαν, πρόεδρον
Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης

Η Κεντρική Υπηρεσία Αλληλεγγύης Μετώπου μου ανέφεραν 
την πατριωτικήν προσφοράν σας δια τα παιδιά μας που μάχο-
νται εις τα πεδία της τιμής κατά του εισβολέως και χάριν της 
αγαπημένης Ελληνικής Πατρίδος.

Δια την πατριωτικήν σας ταύτην εκδήλωσιν σας εκφράζω τα 
συγχαρητήρια μου και τας θερμοτέρας των ευχαριστιών μου, 
πιστεύω δε ότι αυτή θα συντελέσει εις την ενίσχυσιν των ελ-
ληνικών όπλων και των θριάμβον της φίλτατης μας Ελλάδος, 
πατρίδος του Δικαίου, του Πολιτισμού, της Αρετής και της 
Ελευθερίας.

Ο Αρχηγός της Κυβερνήσεως 

• ΘΕΜΑ •
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80 χρόνια ΝΟΒ
1937 1977

1997

1957
2017

Ίδρυση του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, 
στη φωτογραφία τα ιδρυτικά μέλη.

Εγκαίνια του κολυμβητηρίου 
Ολυμπιακών διαστάσεων 

Κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου 
από την ομάδα των «μπέμπηδων».

Υδατοσφαίριση Ανδρών, το 
πρώτο ομαδικό και δημοφιλές 
άθλημα στον Όμιλο.

Κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος Ανδρών.
Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου Παγκόσμιος 
Πρωταθλητής Laser U19 για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά.
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• ΘΕΜΑ •

To νέο εντευκτήριο του
Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης 

Το εντευκτήριο των μελών και των αθλητών του Ναυτικού 
Ομίλου Βουλιαγμένης ανακαινίστηκε. 

Ο ανανεωμένος χώρος με τους αναπαυτικούς καναπέδες, 
τις άνετες πολυθρόνες, τις όμορφες κουρτίνες και τον ζεστό 
φωτισμό είναι πλέον το ιδανικό μέρος συνάντησης μετά την 
άθληση μας στην πισίνα, τη θάλασσα και το γυμναστήριο, πε-

ριμένοντας τα παιδιά μας να τελειώσουν την προπόνηση.

Στο φιλόξενο αυτό περιβάλλον ο νέος ανάδοχος προσφέρει 
από το πρωί μέχρι το βράδυ γευστικά snack, καφέ, χυμούς 
κ.α. για να απολαύσουμε με την οικογένεια, τους φίλους και 
τους καλεσμένους μας.

26
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• ΘΕΜΑ •

Επέτειος 20 χρόνων από την κατάκτηση
του Κυπέλλου Κυπελλούχων Ευρώπης 

Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 
και μετά τον αγώνα της ανδρικής 
μας ομάδας υδατοσφαίρισης με 

την ομάδα του Ν.Ο.Πατρών, ο Ναυτι-
κός Όμιλος Βουλιαγμένης διοργάνωσε 
ειδική εκδήλωση βράβευσης για να τι-
μήσει την θρυλική ομάδα υδατοσφαίρι-
ση  που κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελ-
λούχων Ευρώπης το 1997, ακριβώς 
20 χρόνια πριν.

Στην εκδήλωση / επανένωση, ο ΝΟΒ 
είχε κοντά του τους περισσότερους 
από τους αθλητές της ομάδας, τον αρ-
χηγό Γιώργο Μαυρωτά, τους Γιώργο 
Ρέππα, Γιώργο Αφρουδάκη, Δημήτρη 
Μάζη, Τόνυ Κουτσογιάννη, Νίκος Κα-
φετζόπουλο, Βασίλη Λαμπάτο, Σπύρο 
Μπουλουγουρά, Γιώργο Ψύχο, Τεό 
Λοράντο, Ζάχος Αφρουδάκη, Διονύσης 
Σταθόπουλο, Δημήτρης Τσίκλο, Πέταρ 
Τρμπόγεβιτς καθώς και τον έφορο τους 
Πόλυ Αφρουδάκη. Λόγω επαγγελμα-

τικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσαν 
να παρευρεθούν ο προπονητής της 
ομάδας Γιάννης Γιαννουρής, ο βοηθός 
προπονητή Δημήτρης Μαυρωτάς και 
οι αθλητές Διονύσης Σταθόπουλος και 
Τζώρτζης Μουριάδης.

Πριν την βράβευση η ομάδα του 1997 
έδωσε φιλικό αγώνα με την ομάδα του 
2017 η οποία αγωνίστηκε μικτή με παί-
κτες μικρότερων ηλικιών και φυσικά 
το σκορ δεν μπορούσε να ήταν άλλο 
από το 7-6 υπέρ της ομάδας του 1997 
η οποία και τότε επικράτησε με το ίδιο 
σκορ απέναντι στην Roma  μέσα στο 
κολυμβητήριο του Ολυμπιακού Σταδί-
ου.

Ο φιλικός αυτός αγώνας ήταν πλούσιος 
σε συναίσθημα και συγκίνηση καθώς 
εκτός του μεγάλου reunion των ομά-
δων στο νερό, συναντήθηκε σύσσωμη 
η οικογένεια Αφρουδάκη, με τον Γιώρ-
γο, Ζάχο, Χρήστο στην πισίνα και τον 
Πόλυ στον πάγκο όπως επίσης το Γιώρ-
γο Μαυρώτα αντίπαλο στον μικρό του 
γιό Άρη και τον Τεό Λοράντο να αγωνί-
ζεται απέναντι από τον βαφτισιμιό του, 
Τάκη Δήμου.

Την αναμετάδοση του αγώνα αλλά και 
τις ανακοινώσεις των βραβεύσεων 
όπως τότε έκαναν οι δημοσιογράφοι 
κ. Σεφτελής, κ. Αναγνωστόπουλος, κ. 
Περπερίδης και ο κ.Τζούστας.

Στην βράβευση είχαμε την τιμή να 
έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης κύριο Γρηγόρη 
Κωνσταντέλλο, την αντιπρόεδρο του 
ΟΑΠΠΑ κυρία Μπραϊμνιώτη, το μέ-
λος του Δ.Σ. της Κολυμβητικής Ομο-
σπονδίας κύριο Δημήτρη Γιακουμάτο, 
τον Πρόεδρο του Ν.Ο.Πατρών κύριο 
Πέτρο Καθρέπτα, τον κύριο Τσαρου-
χά Πρόεδρο του ΣΕΔΥ, τον Χρήστο 
Αφρουδάκη Πρόεδρος ΣΕΑΥ και αρ-
χηγός της ομάδας του ΝΟΒ,  οι οποίοι 
και βράβευσαν την θρυλική ομάδα.

Ευχαριστούμε πολύ τους χορηγούς 
μας που βοήθησαν να διοργανώσου-
με αυτή τη γιορτή της υδατοσφαίρισης. 
Ευχαριστούμε την D.K.FOTINAKIS 
L.T.D. General Ship Repairs, την ΕΥ-
ΖΗΝ, την ΝΟΕ Κατασκευαστική Α.Ε., 
την SALFO and ASSOCIATES S.A., 
το RUMORS στη Βουλιαγμένη, T.A.S. 
TRANS L.T.D. και την εταιρεία αθλητι-
κών ειδών TURBO.

28
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Hellenic Match Racing 
Tour 2017

Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, 
στις εγκαταστάσεις του Ομίλου 
μας, έπεσε η αυλαία του 1ου 

σταθμού του φετινού Hellenic Match 
Racing Tour 2017. Δικαιώνοντας τον 
τίτλο του φαβορί, ο Παναγιώτης Μάντης 
και η Nespresso VMG Team, ανέβη-
καν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, 
επικρατώντας στον τελικό του Θοδωρή 
Τσουλφά και της ER-LAC Τeam. Μετά 
και το νέο τους θρίαμβο, οι νικητές της 
διοργάνωσης 2016, βρέθηκαν στην 1η 
θέση της γενικής κατάταξης.

Οι ιδανικές καιρικές συνθήκες που επι-
κρατούσαν κατά τη διάρκεια της 3ης 
μέρας των αγώνων, συνέβαλαν ώστε να 
διεξαχθούν κανονικά και χωρίς καθυ-
στερήσεις όλες οι «ναυμαχίες».

Με την κούραση από την υπερπροσπά-
θεια στα ημιτελικά να βαραίνει τις πλά-
τες τους, η Nespresso VMG Team και 
η ER-LAC, μπήκαν δυναμικά στον με-
γάλο τελικό του 1ου σταθμού του φετι-
νού Hellenic Match Racing Tour, για να 
διεκδικήσουν με όλες τους τις δυνάμεις 
το βαρύτιμο τρόπαιο. Η ομάδα του Πα-
ναγιώτη Μάντη ήταν αυτή που επεκρά-

τησε τελικά με 3-0 της ER-LAC Team 
και έφτασε παλικαρίσια στην κατάκτηση 
του τίτλου.

Η North Sails Ursa Minor του Σπύ-
ρου Βενετσιάνου, κατέλαβε την 3η 
θέση, αφού επικράτησε με 3-0 της 
#sailingteam78 του Παναγιώτη Κα-
μπουρίδη, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις της 
γενικής κατάταξης διαμορφώθηκαν ως 
εξής: 5η θέση για την ομάδα Rebuild 
Construction του Βαγγέλη Χειμώνα, 6η 
θέση για την J mania e-dreams network 
του Γεώργιου Παναγιωτίδη με την ομά-
δα Έρυτος του Κωνσταντίνου Μάνθου 
να την ακολουθεί στην 7η θέση και την 
ομάδα Jolly του Jurek Strzemiecki να 
συμπληρώνει την 8άδα.
 
Μετά το πέρας των αγώνων στον κόλ-
πο της Βουλιαγμένης, το ενδιαφέρον 
στράφηκε στον ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο του VIP lounge στην βεράντα του 
εντευκτηρίου, οπού έδωσαν το παρόν 
εκλεκτοί καλεσμένοι, χορηγοί και δη-
μοσιογράφοι όπου είχαν την ευκαιρία 
να απολαύσουν τους αγώνες με ζωντα-
νή περιγραφή.

1ος Σταθμός Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης

• ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ •

Γιάννης Καβαρλίγκος

Ο Γιάννης Καβαρλίγκος το Σε-
πτέμβριο 2017 ανέλαβε Sailing 
Manager και πρώτος προπονη-

τής της αγωνιστική ομάδα Optimist του 
Ομίλου μας. Ο Γιάννης δεν είναι και-
νούριος για το ΝΟΒ, στο παρελθόν, το 
2003 είχε και πάλι συνεργαστεί με το 
Σωματείο μας με επιτυχία.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστή-
μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών με ειδικότητα Ιστιοπλοΐα. Η 
σχέση του με το άθλημα ξεκίνησε όταν 
σε ηλικία 11 ετών περπατούσε στην πα-
ραλία της Γλυφάδας μαζί με τον πατέρα 
του και χάζευε τα σκάφη που έκαναν 
προπόνηση στην θάλασσα. Η εικόνα 
ήταν τόσο δυνατή, στα μάτια του και την 
καρδιά του, που τον οδήγησε να εκφρά-
σει την επιθυμία του να ξεκινήσει μαθή-
ματα ιστιοπλοΐας. 

Η έφεση του δεν άργησε να φανεί 
αφού πολύ σύντομα οι προπονητές του 
τον οδήγησαν στον πρωταθλητισμό και 
στις αθλητικές διακρίσεις. Το διάστημα 
1992 -1996 διατέλεσε μέλος της Εθνι-

κής Ομάδας Ιστιοπλοΐας στις κατηγορί-
ες 420 και 470. Σημαντικές επιτυχίες 
αποτέλεσαν η 2η Πανελλήνια νίκη Γενι-
κής 420 το 1992, η 3η Πανελλήνια νίκη 
στους Εφήβους 470 το 1994, η επίσης 
3η Πανελλήνια νίκη Νέων Ανδρών 470 
το 1996 ενώ το 1998 διακρίθηκε 5ος 
Γενικής στο Πρωτάθλημα 470. Κατά τη 
διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας 
χαρακτηρίστηκε ως επίλεκτος αθλητής 
ιστιοπλοΐας.

Η προπονητική του καριέρα είναι πλού-
σια σε δράση αλλά και σε επιτυχίες με 
αθλητές του όπως η Ε. Ηλιοπούλου, Ε. 
Καραγεώργου, Μ. Σαμπάτη, Μ. Παπα-
δοπούλου, Σ. Κατρακάζα, Μ. Ζερβάκη,  
Α. Καμπίτση, Κ. Γκίρη, Δ. Αναγνωστό-
πουλου, Ε. Γεωργακοπούλου, Γ. Γεωρ-
γάκη, Γ. Πουσμπούρη κ.α. να διαπρέ-
πουν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα 
και να επιλέγονται από την Ομοσπονδία 
για την εκπροσώπηση της χώρα μας με 
την Εθνική Ομάδα στους Διεθνής  Αγώ-
νες. Ο ίδιος διατέλεσε για αρκετές χρο-
νιές προπονητής της Εθνικής ομάδας 
Optimist. 

Γιάννη ασχολείσαι με την ιστιοπλοΐα 
από παιδί αφού υπήρξες και ο ίδιος 
αθλητής. Ποια θεωρείς ότι ήταν η 
σημαντικότερη στιγμή στην αθλητική 
σου καριέρα;
Αναμφισβήτητα η Πανελλήνια διάκριση 
στη Γενική κατηγορία του 420 το 1992. 
Ήταν το έναυσμα για ότι επακολούθη-
σε αργότερα στην αθλητική μου αλλά 
κυρίως στην προπονητική μου καριέρα. 
Θυμάμαι τότε πως όλες τις ημέρες του 
Πανελληνίου ήμασταν πρώτοι, εκτός 
από την τελευταία που αγωνιστήκαμε 
χωρίς τη στήριξη του προπονητή μας, 
λόγω ασθένειας του. Ήταν η στιγμή που 
έλαμψε μέσα μου η πρώτη φλόγα της 
προπονητικής, ενώ άρχισα να κατανοώ 
την έννοια της αμφίδρομης σχέσης που 
ενώνει τον αθλητή με τον προπονητή. 
Εκείνη την ημέρα χάσαμε τον τίτλο για 
0,75 βαθμούς κάτι λιγότερο από μια 
θέση στον τερματισμό. Συνειδητοποίησα 
όμως την σπουδαιότητα του προπονητή 
σαν βασικό κύτταρο του αθλητισμού. 
Σπουδαίο ρόλο στη καριέρα μου έπαι-
ξε και ο πρώτος μου τραυματισμός το 
1990 στην κατηγορία του Optimist. Μια 
απροσεξία δική μου 

Sailing manager και πρώτος προπονητής της αγωνιστικής ομόδας Optimist
του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης

u



32 33

αλλά και του προπονητή μου, μου στέ-
ρησε τις ελπίδες για την πρόκριση μου 
στην εθνική ομάδα. Έκτοτε άλλαξε όλο 
το αγωνιστικό μου προφίλ. Η πίκρα του 
ανεκπλήρωτου στόχου, η απογοήτευση, 
αλλά συνάμα και η κατανόηση της αξίας 
της ζωής με έκαναν να δω τα πράγματα 
από τελείως διαφορετικό πρίσμα. Υπο-
συνείδητα θεωρώ πως αυτός είναι ένας 
από τους σημαντικότερους λόγους που 
επιθυμώ οι αθλητές μου να κερδίζουν . 

Το βιογραφικό σου ως προπονητής 
είναι πλούσιο και γεμάτο επιτυχίες, 
ποία είναι για σένα η πιο ξεχωριστή; 
Η πιο σημαντική επιτυχία της ζωής μου 
είναι ο άνθρωπός μου, η γυναίκα μου. 
Είναι το πρόσωπο που κρύβεται πίσω 
από κάθε τίτλο και επιτυχία. Πίσω από 
κάθε χαμόγελο αθλητή μου. Είναι ο 
άνθρωπος που κρατάει το” balance” 
μεταξύ της ζωής και της εμμονής μου 
στην τελειότητα. Οι τελευταίες  μεγά-
λες επιτυχίες του ΝΟΠ Φαλήρου και 
του ΙΟΠΟΡ επιβεβαιώνουν όλη αυτή τη 

μαγική συνταγή. Πολλές φορές η δια-
χωριστική γραμμή είναι τόσο τεντωμένη 
που το perfectionism δεν σε αφήνει σε 
ησυχία. Εκεί έρχεται η μαγεία της ισορ-
ροπίας που μου προσφέρει ο άνθρω-
πός μου και με ηρεμεί. Εξίσου σημα-
ντική επιτυχία είναι και το ότι όλοι αυτοί 
οι σπουδαίοι Πρωταθλητές, που δουλέ-
ψαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια, έγιναν 
πάνω από όλα σπουδαίοι άνθρωποι. 
Μεγάλωσαν με πνευματική υγεία και 
έγιναν επιτυχημένοι επαγγελματίες σε 
διάφορες ειδικότητες. Με τους περισ-
σότερους κρατάω στενές σχέσεις είτε 
βρίσκονται στην Ελλάδα είτε στο εξω-
τερικό. Αρκετοί δε από αυτούς ασχολή-
θηκαν με την προπονητική, πράγμα που 
με χαροποίησε ιδιαίτερα. Φαίνεται πως 
τους ενέπνευσα όχι μόνο σαν αθλητές 
αλλά και ως προπονητές. Με αυτόν τον 
τρόπο το ταξίδι της φιλίας μας γίνεται 
όλο και μεγαλύτερο.

Τι είναι αυτό το ιδιαίτερο που προ-
σφέρει η ιστιοπλοΐα έναντι των άλ-
λων αθλημάτων στους αθλητές της;
Σίγουρα η επαφή με τη φύση. Το άγγιγ-
μα του νερού, η αίσθηση της θαλάσσιας 
αύρας. Τα χρώματα και ο ουρανός. Κάθε 
ημέρα και μια διαφορετική εικόνα. Ποτέ 
δε μπορείς να τη βαρεθείς. Όλα αυτά 
σε συνάρτηση με την πολυσυνθετότητα  
του αθλήματος δημιουργούν ένα μαγικό 
κόσμο. Μπορείς να αρμενίζεις με μπου-
νάτσα και να απολαμβάνεις ένα μαγικό 
ηλιοβασίλεμα και από την άλλη μπορείς 
να παλεύεις με τα  κύματα της Σορο-
κάδας μέχρι να ανακαλύψεις τα όρια 
σου. Αυτό που προσπαθώ να περάσω 
στους μικρούς μου αθλητές είναι πως 
πρώτα από όλα η Ιστιοπλοΐα είναι τρό-
πος ζωής και εν συνεχεία ένα ξεχωρι-
στό άθλημα. Παράλληλα όλα τα παιδιά 
καταλαβαίνουν πως αν δεν αγαπήσεις 

και δεν σεβαστείς τη θάλασσα δεν μπο-
ρείς να αρμενίσεις και σωστά. Πάντα 
θα λείπει ένα βασικό κομμάτι. Πολλές 
φορές ο φόβος των παιδιών προέρχεται 
από αυτή την βασική λεπτομέρεια. Αυτά 
πρωτομαθαίνουν οι λιλιπούτιοι αθλητές 
και μετά γίνονται δαμαστές των κυμά-
των. Επίσης αυτό που κάνει ξεχωριστό 
το άθλημα μας είναι πως οι αθλητές 
μαθαίνουν από πολύ νωρίς να γίνονται 
κυρίαρχοι και αυτόνομοι. Η ναυτοσύνη,  
η πειθαρχία και η επιμονή τους ετοι-
μάζει για το μεγάλο σχολείο της ζωής. 
Καταλαβαίνοντας από νωρίς πως τίπο-
τα δεν τους χαρίζεται προετοιμάζονται  
μακροπρόθεσμα για τις δυσκολίες της 
ζωής. Αν έχεις μάθει να προσαρμόζεις 
το πανί σου και την τακτική αγώνα σε 
κάθε δύσκολη στιγμή, τότε είναι σίγου-
ρο πως θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις 
και κάθε απρόβλεπτο παράγοντα αργό-
τερα στη ζωή.

Πως αισθάνεσαι για την επιστροφή 
σου στο Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμέ-
νης;
Μόνο δέος μπορώ να περιγράψω  για το 
πώς αισθάνομαι για την επιστροφή μου 
στη Βουλιαγμένη. Το γεγονός αυτό μετά 
από 15 χρόνια μου δίνει μόνο χαρά και 
ευγνωμοσύνη για την Πρόεδρο και το 
ΔΣ που με επέλεξαν να αναλάβω, κα-
ταρχήν, το συντονισμό του Ιστιοπλοϊκού 
τμήματος, καθώς και τις υποχρεώσεις 
της αγωνιστικής ομάδας Optimist. Σα-
φώς γεμάτος εμπειρίες ζωής, αλλά και 
αθλητικών δρώμενων, αυτά τα τελευταία 
15 χρόνια, η προπονητική μου μέθοδος 
βελτιώθηκε και σαφώς η μεθοδολογία 
της “Development dream” εξελίχθη-
κε σε τρομερό βαθμό, με επιτυχίες σε 
όλους τους προγενέστερους ομίλους 
που παρείχα της υπηρεσίες μου. Το 
project βασίζεται, καταρχήν στην έννοια 

της Ιστιοπλοΐας ως φιλοσοφία. Οι αθλητές 
μαθαίνουν να ενσωματώνουν το άθλημα 
τους στο βασικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα, 
ως βασικό πυλώνα της ζωής τους, μαζί 
με το σχολείο και τις άλλες εξωσχολικές 
δραστηριότητες. Όλοι οι αθλητές έχουν 
συγκεκριμένες εβδομαδιαίες προπονή-
σεις σύμφωνα με την ηλικία τους και το 
επίπεδό τους. Επίσης χαρακτηριστικό της 
συγκεκριμένης μεθοδολογίας είναι πως 
από την πολύ μικρή ηλικία των 8-9 ετών 
οι αθλητές κατατάσσονται στην πρώτη 
αγωνιστική ομάδα, ”Development”, την 
οποία παρακολουθώ στενά 2-3 φορές την 
εβδομάδα. Έτσι από πολύ νωρίς τα παιδιά 
πλάθονται σε αγωνιστικά πρότυπα, χωρίς 
όμως να χάνεται η παιδικότητα της ηλικία 
τους. Οι κορυφαίοι από αυτούς και έχο-
ντας φτάσει στην ηλικία των 10-11, προ-
βιβάζονται στην κορυφαία αγωνιστική 1, 
ώστε να επιτευχθεί γρηγορότερα ο υψη-
λός στόχος. Το συγκλονιστικό στην όλη 
μέθοδο είναι πως όλα έχουν μια φυσική 
ροή χωρίς να πιέζουμε καταστάσεις. Οι 
μικροί αθλητές ανεβάζουν τον πήχη από 
μόνοι τους και είναι οι ίδιοι που ζητούν πε-
ρισσότερη προπόνηση και υψηλότερους 
στόχους. Είναι η στιγμή που εγώ και οι συ-
νάδελφοι μου γινόμαστε υπερήφανοι. Ο 
στόχος επετεύχθη. Οι αθλητές αγάπησαν 
αυτό που κάνουν και θέλουν να κάνουν 
την Ιστιοπλοΐα τρόπο ζωής.

Ποιοι είναι οι στόχοι σου για το ΝΟΒ 
και την αγωνιστική ομάδα Optimist του 

Ομίλου μας;
Ο μεγαλύτερος στόχος για το ΝΟΒ είναι 
να λειτουργούμε αρμονικά με όλα τα τμή-
ματα και να εξελισσόμαστε με υγεία. Οι 
καιροί είναι δύσκολοι, αλλά με μεράκι, 
αγάπη και συνεργασία όλα αντιμετωπίζο-
νται. Ο ΝΟΒ είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
ναυταθλητικά σωματεία με αξιοζήλευτη 
ιστορία και λαμπρά Ολυμπιακά μεταλλεία. 
Η υποδομές του είναι μοναδικές όχι μόνο 
για τα Ελληνικά δεδομένα, αλλά και για τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα. Υποχρέωση όλων 
όσων δουλεύουμε εδώ είναι να τιμάμε 
και να σεβόμαστε αυτά που απλόχερα 
προσέφεραν τα ιδρυτικά μέλη πριν πολλά 
χρόνια. Όνειρο μου είναι να αξιοποιήσου-
με στο μέγιστο τις υποδομές μας και να 
καταφέρουμε κάποια στιγμή στο μέλλον ο 
ΝΟΒ να γίνει ένα Ευρωπαϊκό προπονητι-
κό κέντρο. Να μπορούμε να φιλοξενούμε 
ομάδες από όλη την Ευρώπη με στόχο την 
προετοιμασία τους στον υπέροχο στίβο 
της Βουλιαγμένης. Πιστεύω πως αυτό θα 
βοηθήσει και σαν πόρος εσόδων, αλλά 
κυρίως ως την καλύτερη προβολή του 
ομίλου μας αλλά και της χώρας μας. Στο 
αγωνιστικό κομμάτι και όσον αφορά στο 
optimist, ο μεγαλεπήβολος στόχος για 
φέτος είναι η πρόκριση μας στην Εθνική 
ομάδα και βεβαίως , αν είναι δυνατόν, 
η κατάκτηση μιας σημαντικής θέσης στο 
Παγκόσμιο  ή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλη-
μα.

• ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ •
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Πρωτάθλημα Ανδρών Α1 σεζόν 2016-17
Στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα της κανονικής 
διάρκειας του πρωταθλήματος τερμάτισε η Ομάδα μας έχο-
ντας 58 βαθμούς και σημειώνοντας 19 Νίκες, 1 Ισοπαλία και 
2 Ήττες. Στα ημιτελικά των play off του πρωταθλήματος αντι-
μετώπισε την ομάδα της Γλυφάδας την οποία απέκλεισε με 
2-1 νίκες και προκρίθηκε στον τελικό. Εκεί βρέθηκε αντιμέ-
τωπη με την Ομάδα του Ολυμπιακού και παρά την προσπάθεια 
που κατέλαβε ηττήθηκε με 3-0 νίκες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα.

Α Γύρος
1η Αγωνιστική
22/10/2016 Καλαμάκι - Ν.Ο.Βουλιαγμένης 5-14
2η Αγωνιστική
5/11/2016 Ν.Ο.Βουλιαγμένης - Υδραικός 6-6
3η Αγωνιστική
12/11/2016 Γλυφάδα - Ν.Ο.Βουλιαγμένης 4-9
4η Αγωνιστική
19/11/2016 Ν.Ο.Βουλιαγμένης - Ν.Ο.Χίου  16-3
5η Αγωνιστική
26/11/201 Πανιώνιος - Ν.Ο.Βουλιαγμένης 7-13
6η Αγωνιστική 
3/12/2016 Ν.Ο Βουλιαγμένης - Π.Α.Ο.Κ 7-4
7η Αγωνιστική 
17/12/22016 Ολυμπιακός - Ν.Ο.Βουλιαγμένης 10-4
8η Αγωνιστική 
21/12/2016 Ν.Ο.Βουλιαγμένης - Εθνικός 11-4
9η Αγωνιστική 

7/1/2017 Ν.Ο.Πατρών - Ν.Ο.Βουλιαγμένης 3-17
10η Αγωνιστική 
14/01/2017 Ν.Ο.Βουλιαγμένης - Παναθηναϊκός 7-4
11η Αγωνιστική 
21/01/2017 Π.Φάληρο - Ν.Ο.Βουλιαγμένης 8-12

Β Γύρος
12η Αγωνιστική
28/01/2017 Ν.Ο.Βουλιαγμένης - Καλαμάκι 14-3 
13η Αγωνιστική 
1/02/2017 Υδραϊκός - Ν.Ο.Βουλιαγμένης 7-11
14η Αγωνιστική 
4/2/2017 Ν.Ο.Βουλιαγμένης - Γλυφάδα 10-3
15η Αγωνιστική 
11/2/2017 Ν.Ο.Χίου - Ν.Ο.Βουλιαγμένης 7-17
16η Αγωνιστική 
25/2/2017 Ν.Ο.Βουλιαγμένης - Πανιώνιος 13-4
17η Αγωνιστική 
4/3/2017 Π.Α.Ο.Κ - Ν.Ο.Βουλιαγμένης 5-10
18η Αγωνιστική 
4/3/2017 Ν.Ο.Βουλιαγμένης - Ολυμπιακός 7-10
19η Αγωνιστική 
18/3/2017 Εθνικός - Ν.Ο.Βουλιαγμένης 3-10
20η Αγωνιστική 
24/3/2017 Ν.Ο.Βουλιαγμένης – Ν.Ο.Πατρών 14-2
21η Αγωνιστική 
29/3/2017 Παναθηναϊκός – Ν.Ο.Βουλιαγμένης 4-5
22η Αγωνιστική 
1/4/2017 Ν.Ο.Βουλιαγμένης – Π,Φάληρο 10

PLAY OFF Β φάση Ημιτελικός
1ος Αγώνας
19/4/2017 Ν.Ο.Βουλιαγμένης – Γλυφάδα 9-8
2ος Αγώνας
21/4/2017 Γλυφάδα – Ν.Ο.Βουλιαγμένης 5-4
3ος Αγώνας 
23/4/2017 Ν.Ο.Βουλιαγμένης – Γλυφάδα 9-5

PLAY OFF Γ φάση Τελικός
1ος Αγώνας
03/05/2017 Ολυμπιακός – Ν.Ο.Βουλιαγμένης 8-4
2ος Αγώνας
5/05/2017 Ν.Ο.Βουλιαγμένης – Ολυμπιακός 5-11
3ος Αγώνας
8/5/2017 Ολυμπιακός – Ν.Ο.Βουλιαγμένης 12-3

Κύπελλο Ελλάδας 2016-17
Στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος έφτασε η ομάδα μας 
για 4η φορά στην ιστορία της. Μέτα από ένα συγκλονιστικό 
τελικό που διεξήχθη στη πόλη του Καρπενησίου οι παίκτες του 
Κώστα Λούδη επιβλήθηκαν της ομάδας του Ολυμπιακού με 
σκορ 8-7. Ο Τερματοφύλακας του Ν.Ο.Β Εμμανουήλ Ζερδε-
βάς αναδείχθηκε Καλύτερος Τερματοφύλακας και M.V.P της 
διοργάνωσης.

Αποτελέσματα Κυπέλλου
2016-17

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
1/3/2017 Ν.Ο.Βουλιαγμένης – Ν.Ο.Πατρών 9-1

FINAL 4
19-20 Μαΐου 2017

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
Ν.Ο.Βουλιαγμένης – Εθνικός 14-5

ΤΕΛΙΚΟΣ
Ν.Ο.Βουλιαγμένης –Ολυμπιακός 8-7

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Την αγωνιστική χρονιά που μας πέρασε διεξήχθη το 17Ο Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στην πόλη της Βουδαπέ-
στης. Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης εκπροσωπήθηκε από 
δύο αθλητές, τους Μάριο Καπότση και Εμμανουήλ Ζερδεβά.
Η εθνική μας ομάδα τερμάτισε στην 4η θέση χάνοντας στον μι-
κρό τελικό της διοργάνωσης από την πανίσχυρη Σερβία με σκορ 
11-8.

ΣΕΖΟΝ 2016-2017
Με ακόμα πιο νεανικό ρόστερ από την περσινή σεζόν και 
αρκετά ενισχυμένο ξεκίνησε η νέα σεζόν για την ομάδα των 
ανδρών. Το καλοκαίρι από την ομάδα αποχώρησαν οι Τίγκας 
(Π.Α.Ο.Κ-δανεικός), Βελώνιας (Ηλιούπολη-δανεικός), Vico 
(Ιταλία), Γιαννουρής (Απολλών-δανεικός), Πάτερος (Υδραι-
κός-δανεικός), Δελαγραμμάτικας (Μπέρκλεϊ), Καλαϊντζής 
(Πανιώνιος-δανεικός). Η ομάδα απέκτησε τους Κυριάκο Πο-
ντικέα (Ολυμπιακό), Dusan Vasic (Jadran split), Κώστα Γκιου-
βέτση (Χίο), Μιχάλη Σαρτζετάκη (Χανιά) και Γρηγόρη Καπετα-
νάκη (Παναθηναϊκό).

Champion league 2016-2017
Η ομάδα μας δεν κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση 
της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Κληρώθηκε 
στον 4ο προκριματικό όμιλο που διεξήχθη στην Οραντέα της 
Ρουμανίας (29/9 -1/10) με αντιπάλους την Οραντέα (Ρουμα-
νία) Ερυθρό Αστέρα (Σερβία) και Καζάν (Ρωσία).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα
29/9/2017
Βουλιαγμένη – Καζαν 7-10
30/9/2017
Οραντέα – Βουλιαγμένη 5-8
1/10/2017
Βουλιαγμένη – Ερυθρός Αστέρας 5-6

Πρωτάθλημα Α1 2016-2017
Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο φετινό πρωτάθλημα 
της Α1 η ομάδα του ομίλου μας νικώντας τον Ν.Ο.Χίου με 
σκορ 14-6.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής
1η Αγωνιστική
2/10/2017
Ν.Ο.Βουλιαγμένης – Ν.Ο.Χίου 14-6
2η Αγωνιστική
21/10//2017
Ν.Ο.Χανίων – Ν.Ο.Βουλιαγμένης 5-11
3η Αγωνιστική
25/10/2017
Ν.Ο.Βουλιαγμένης – Ο.Φ.Η 18-6
4η Αγωνιστική
3/11/2017
Ολυμπιακός - Ν.Ο.Βουλιαγμένης 16-7
5η Αγωνιστική
11/11/2017
Ν.Ο.Βουλιαγμένης –Π.Φάληρο 8-3

Οι νέοι άνδρες κατέκτησαν την 5η θέση στο Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα.

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ

• ΑΘΛΗΤΙΚΑ •

Προπονητής Ανδρών Λούδης Κωνσταντίνος

Έφοροι Ανδρών Ελμισιάν Αρτίν

Προπονητής Νέων Ανδρών Λούδης Κωνσταντίνος

Έφορος Νέων Ανδρών Χέλμης Γιώργος

Προπονητής Εφήβων Κάσδαγλης Μάριος

Έφορος Εφήβων & Παίδων Βλάσσης Αλέξανδρος

Έφορος Παίδων Φωτεινάκης Ανδρέας

Προπονητής Παίδων Μπουλουγουρας Σπύρος 

Προπονητής Μίνι Παίδων Κοκκινάκης Κώστας & 

Πρίμπας Παναγιώτης

Έφορος Μίνι Παίδων Κωνσταντόπουλος Κώστας
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• ΑΘΛΗΤΙΚΑ •

Tην δεύτερη θέση κατέλαβε η  ομάδα υδατοσφαίρισης των 
εφήβων (γενν. το 2000 και μετά ) στο αντίστοιχο πανελ-

λήνιο πρωτάθλημα, η τελική φάση του οποίου διεξήχθη στην 
Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο 30 Ιουνίου -2 Ιουλίου, χά-
νοντας από τον Ολυμπιακό στον τελικό με 6-12 .
Η σύνθεση της ομάδας ήταν η εξής:

Piovan Ugo, Γραμματικός Αχιλλέας, Δεπούντης Νικόλας, Δή-
μου Δημήτρης, Κουρούβανης Νίκος, Μαυρωτάς Άρης. Ξαν-

θόπουλος Σταύρος, Πάτερος Θεόδωρος, Μπακαλούμης Ιω-
άννης, Τζεραίσης Ηλίας, Κόλλιας Αλέξανδρος, Ηλιόπουλος 
Αλέξανδρος, Παλούμπης Νικόλαος, Θεοδωρόπουλος Δη-
μήτρης, Χέλμης Φίλιππος, Νικολακάκης Σταύρος, Λουπάκης 
Χρήστος, Σταμέλος Δημήτριος, Μπαμπανίκας Παναγιώτης, 
Καλογερόπουλος Στάθης.

Προπονητής ο Μάριοs Κάσδαγληs, έφορος – συνοδός ο 
Αλέξανδρος Βλάσσης.

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΕΦΗΒΩΝ

Τουρνουά «Λόρι Βουτσινός»
Ένα σπουδαίο τουρνουά υδατοσφαίρι-
σης για εφήβους (κάτω των 17) διορ-
γάνωσε το Σαββατοκύριακο 2-4 Ιουνίου 
2017 στις εγκαταστάσεις του ο όμιλός 
μας στην μνήμη του πρόωρα χαμένου 
αθλητή του, Λόρι Βουτσίνου, με την 
συμμετοχή των πιο δυνατών ομάδων 
από την Ελλάδα και την εφηβική ομάδα 
της δευτεραθλήτριας Ευρώπης Jug από 
το Dubrovnik της Κροατίας. 

Οι ελληνικές ομάδες που έλαβαν μέ-
ρος στην διοργάνωση, είναι ο ΑΟΠ. 
Φαλήρου, ο Ολυμπιακός, ο ΑΝΟ Γλυ-
φάδας, ο Πανιώνιος, ο ΠΑΟΚ ενώ την 
οκτάδα συμπλήρωσε και η ομάδα του 
ομίλου μας των παίδων (κάτω των 15). 
Οι παίδες μόλις είχαν επιστρέψει από 
την Βουδαπέστη έχοντας συμμετάσχει 
στην μεγαλύτερη γιορτή του ευρωπαϊ-
κού πόλο το Kids final του Final six του 
Champions League και έχοντας κατα-
κτήσει την 7η θέση αλλά και πολύτιμες 
εμπειρίες. 

Το τουρνουά ήταν μία πολύ καλή ευ-
καιρία για τους προπονητές να δουν τον 
βαθμό ετοιμότητας των ομάδων τους εν 
όψει και των δύο απανωτών φάσεων  
(ημιτελικής και τελικής) που διεξήχθη-
σαν στις 23 -25 Ιουνίου και στις 30 - 2 

Ιουλίου. Έγιναν πολλά και δυνατά παι-
χνίδια και στον μεγάλο τελικό συναντή-
θηκαν οι ομάδες του Ναυτικού Ομίλου 
Βουλιαγμένης και του ΠΑΟΚ, όπου 
μετά από ένα σχετικά εύκολο αγώνα 
επικράτησε η ομάδα του ομίλου μας 
με σκορ 12-6 κατακτώντας την πρώτη 
θέση του τουρνουά. Καλύτερος τερμα-
τοφύλακας των αγώνων ψηφίστηκε ο 
Ούγκο Πιοβάν της ομάδας μας όπως 
και πολυτιμότερος παίκτης ο Τάκης Δή-
μου.

Οι αποστολές των δύο ομάδων μας 
ήταν οι εξής:

Έφηβοι(κάτω των 17)
Ούγκο Πιοβάν, Γραμματικός Αχιλλέας, 
Μαυρωτάς Άρης, Δεπούντης Νικό-
λαος, Ξανθόπουλος Σταύρος, Δήμου 
Δημήτριος, Πάτερος Θοδωρής, Κου-
ρούβανης Νικόλαος, Μπαμπανίκας 
Παναγιώτης, Νικολακάκης Σταύρος, 
Καλογερόπουλος Στάθης, Λουπάκης 
Χρήστος, Κόλλιας Αλέξανδρος, Ηλιό-
πουλος Αλέξανδρος, Χέλμης Φίλιπ-
πος, Τζεραίσης Ηλίας, Μπακαλούμης 
Γιάννης, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, 
Παλούμπης Νικόλαος.

Προπονητής τους ο Μάριος Κάσδαγλης.

Παίδες (κάτω των 15)
Ανδρεάδης Μάνος, Σταματίου Γιώργος, 
Βλάσσης Άδωνις, Λίντης Κωνσταντίνος, 
Ζωίδης Νικόλαος, Μπαμπανίκας Στρα-
τής, Δριτσόπουλος Αργύρης, Παπανι-
κολάου Γιώργος, Τερλάκης Κωνστα-
ντίνος, Τσαταλιός Μιχάλης, Βλατάκης 
Παύλος, Χαλκιάς Γιώργος, Μάμαλης 
Βίκτωρας, Παπάζογλου Γιώργος, Ζώρ-
ζος Ξενοφών.

Προπονητής τους ο Σπύρος Μπουλου-
γουράς.



38 39

Τουρνουά «Ι. Χατζηθεοδώρου»

Ο Εθνικός ήταν ο νικητής του 26ου 
τουρνουά Υδατοσφαίρισης Παίδων που 
διοργάνωσε ο ΝΟ Βουλιαγμένης στις 
εγκαταστάσεις του ομίλου στη μνήμη 
του Ιωάννη Χατζηθεοδώρου. Οι Πειραι-
ώτες κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στο 
μεγάλο τελικό απέναντι στην Παρτιζάν 
Βελιγραδίου με 7-5 σε έναν αγώνα που 
κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φί-
λων του πόλο που βρέθηκαν στις κερκί-
δες. Στο μικρό τελικό που προηγήθηκε 

ο ΝΟ Βουλιαγμένης επιβλήθηκε με 9-5 
της Ισπανικής Barcelona IWPA και κα-
τέλαβε την τρίτη θέση.

Ο τελικός ξεκίνησε με την Παρτιζάν 
να έχει συνεχώς το προβάδισμα στην 
πρώτη περίοδο (0-1, 1-2, 2-3) με τον 
Εθνικό να απαντάει στις δύο από τις 
τρεις περιπτώσεις που βρέθηκε πίσω. 
Στη δεύτερη περίοδο η ομάδα του Πει-
ραιά με μικρό σερί 2-0 πήρε για πρώτη 
φορά προβάδισμα (4-3, 0:37 πριν το 
ημίχρονο), όμως στην αμέσως επόμε-
νη επίθεση οι Σέρβοι ισοφάρισαν και το 
ημίχρονο έληξε με το ισόπαλο 4-4. Στο 
δεύτερο μισό του αγώνα οι Πειραιώτες 
του Νίκου Καραμάνη μπήκαν αποφασι-
σμένοι και με δύο γκολ των Νταλάπα 
και Μανδαλιού έφτασε σε προβάδισμα 
6-4. Όμως, το γκολ του Πάντοβιτς, 
0:28 πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου 
έβαλε «φωτιά» στο παιχνίδι. Στην τελευ-
ταία περίοδο οι δύο ομάδες ήταν νευρι-
κές και έχασαν ευκαιρίες σε παίκτη πα-
ραπάνω και όχι μόνο. Καθοριστική ήταν 
η φάση 2:04 πριν το τέλος. Η Παρτιζάν 
όχι μόνο έχασε ευκαιρία με αριθμητικό 
πλεονέκτημα, αλλά ο Μαθιόπουλος 
έφυγε στην κόντρα, δέχθηκε την πάσα 
του Δραγώνα και νίκησε σε τετ α τετ 
τον Τσέροβιτς για το 7-5. Οι παίκτες 
του Εθνικού έπαιξαν δύο πολύ καλές 
άμυνες και εκεί που όλα έδειχναν πως 
έχουν τελειώσει, οι Σέρβοι έκλεψαν την 
μπάλα και κέρδισαν πέναλτι στην κό-
ντρα 0:25 πριν το τέλος. Ο Κρστιτς ανέ-
λαβε να το εκτελέσει, όμως έστειλε την 

μπάλα στο δοκάρι, και όλα τελείωσαν.

Οι πολυτιμότεροι
Πολυτιμότεροι παίκτες του τουρνουά 
αναδείχθηκαν οι Παπανικολάου (ΝΟ 
Βουλιαγμένης), Μαθιόπουλος (Εθνι-
κός), ενώ καλύτερος τερματοφύλακας 
ο Δραγώνας (Εθνικός), σύμφωνα με την 
ψηφοφορία των προπονητών όλων των 
ομάδων που έλαβαν μέρος στο τουρ-
νουά.

Μεγάλος Τελικός
Εθνικός – Παρτιζάν 7-5 (2-3, 2-3, 2-1, 
1-0)
Εθνικός: Αθυμαρίτης 3, Μαθιόπουλος 
1, Νταλάπας 1, Κουρμελές 1, Μανδα-
λιός 1
Παρτιζάν: Πάντοβιτς 3, Κρστιτς 1, Ζού-
τιτς 1

Μικρός τελικός
NO Βουλιαγμένης (Blue) – BIWPA 9-5 
(2-1, 2-0, 2-2, 3-2)
NO Βουλιαγμένης (Blue): Παπάζογλου 
3, Βλατάκης 3, Φωτεινάκης 1, Μπάτσα-
ρης 1, Πούρος 1
BIWPA: Γουέστ 2, Κμιρ 2, Τατιέ 1

Θέσεις 5-6
Παναθηναϊκός – ΝΟ Βουλιαγμένης 
(Red) 18-4 (7-2, 5-0, 1-0, 5-2)
Παναθηναϊκός: Ορφανός 5, Παπαδρα-
κάκης Ι. 4, Εγνατιάδης 4, Παπαδρακά-
κης Κ. 3, Βαρίτης 1, Σιδέρης 1
ΝΟ Βουλιαγμένης: Κότσκαρ 2, Γεωργι-
ακάκης 1, Πονηρίδης 1

• ΑΘΛΗΤΙΚΑ •

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΑΙΔΩΝ

Η ομάδα μας των παίδων κατέκτησε την πρώτη θέση στο 
τουρνουά της Πάτρας “Χριστόπουλος” όπου βραβεύτηκαν 
οι Θωμάς Κωνσταντόπουλος ως πρώτος σκόρερ και Νίκος 
Καστρινάκης ως MVP ενώ πήρε την ένατη θέση στο Διεθνές 
Τουρνουά “Calcaterra” της Ρώμης σε σύνολο 32 ομάδων.

Η ομάδα:
1.ΒΛΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2.ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
3.ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
4.ΚΟΤΣΚΑΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
5.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
6.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
7.ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
8.ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
9.ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΗΣ

10.ΤΖΕΡΑΙΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
11.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
12.ΔΑΜΙΓΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
13.ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
14.ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
15.ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΝΗΡΕΑΣ
16.ΝΤΙΣΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
17.ΛΟΡΑΝΤΟΣ ΑΛΚΗΣ
18.ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
19.ΦΩΤΑΡΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ
20.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
21.ΓΚΟΓΓΟΣ ΦΩΤΗΣ

Προπονητής: Πρίμπας Παναγιώτης
Έφορος: Κωνσταντόπουλος Κώστας 

Θέσεις 7-8
ΝΟ Πατρών – Ολυμπιακός 9-16 (1-3, 3-4, 3-4, 2-5)
ΝΟ Πατρών: Τάτσιος 7, Γεωργαράς 1, Αδαμόπουλος 1
Ολυμπιακός: Μπέλεσης 4, Αλμύρας 3, Τσίστας 2, Κούρκορ 2, 
Κοβιτίδης 1, Κιαπίδης 1, Σιαμάς 1, Καμχής 1, Τουρκομένης 1

Η τελική κατάταξη
Εθνικός
Παρτιζάν
ΝΟ Βουλιαγμένης (Blue)
Barcelona IWPA
Παναθηναϊκός
ΝΟ Βουλιαγμένης (Red)
Ολυμπιακός
ΝΟ Πατρών
ΑΟ Παλαιού Φαλήρου
ΑΝΟ Γλυφάδας

Πηγή: Θοδωρής Νταλαγιώργος, www.waterpolonews.gr

Η ομάδα παίδων κατέκτησε την 4η θέση στο Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα.
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Στον χρόνο που πέρασε είχαμε την συμμετοχή μας στην Ευ-
ρώπη η οποία άρχισε στην Utrecht όπου βγήκαμε δεύτεροι 
στον όμιλο μας και προκριθήκαμε στον επόμενο γύρο τα 
ματς του οποίου γίνανε στη Σαμπατελ της Ισπανίας. 

Σε αυτό το γύρο αποκλεισθήκαμε από περεταίρω συμμετο-
χή στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα  χάνοντας στο σημαντικό 
παιχνίδι στο οποίο κρίνονταν και η πρόκριση μας παρόλο που 
στην αρχή του τελευταίου οκταλέπτου προηγούμαστε με τρία 
γκολ.

Η ομάδα των γυναικών άρχισε τα παιχνίδια με το καινούργιο 
σύστημα των δυο γκρουπ στην Α1 και έτσι οι αγώνες εναντί-
ων του αιώνιου αντιπάλου Ολυμπιακού πριν να φθάσουμε 
στα πλέι οφ ήταν έξι. Οι αγώνες αυτοί παρόλο που χάθηκαν 
όλοι, δυνάμωσαν την ομάδα και της έδωσαν εμπειρίες προ-
κειμένου να φθάσει στα πλέι οφ.

Εκεί προηγήθηκε με 2 νίκες αλλά τελικά ο Ολυμπιακός κα-
τάφερε να γυρίσει την ροη των πραγμάτων και να νικήσει τους 
επόμενους 3 αγώνες και να πάρει το πρωτάθλημα .

Αυτό άφησε μια πικρή γεύση στο στόμα αλλά δεν μείωσε 
καθόλου τον θαυμασμό μας για την ομάδα που ξεπέρασε 
όλα τα προγνωστικά και έφθασε μια νίκη πριν την κατάκτηση 
του πρωταθλήματος και όσοι φίλαθλοι παρακολούθησαν τα 
πλέι οφ θα συμφωνούν.

Ο χρόνος που πέρασε έδωσε στην ομάδα των γυναικών αρ-
κετές εμπειρίες και πείρα ώστε το 2018 να είναι έτοιμη για τη 
συμμετοχή της στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι στη καινούργια περίοδο έγιναν 
μερικές αλλαγές στην ομάδα, πρώτα η αποχώρηση της Χρι-
στίνα Τσουκαλά η οποία πήγε στον Ολυμπιακό, της ευχόμα-
στε καλή επιτυχία και ολοκλήρωση των ονείρων της, επίσης 
έφυγε Μαριαλενα Σελετοπουλου και πήγε στον Νηρέα .Και 
ακολούθως θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες για σπουδές 
στο πανεπιστήμιο Σεντ Φράνσις, της ευχόμαστε καλή επιτυ-
χία.

Τον Ιανουάριο του 2018 μια πολύ καλή παίκτρια η Ελισα-
βετ Πρωτόπαπα θα φύγει και αυτή για το πανεπιστήμιο του 
Berkley της ευχόμαστε τα καλύτερα στις σπουδές και στην 
ζωή της.

Στα πιο ευχάριστα τώρα, αποκτήσαμε μερικές καινούργιες 
παίκτριες, την Ολλανδέζα Marloes Nijhuis, την Ελευθερία 
Τζελεπη και τις αδελφές Νίνου Παναγιώτα και Ειρήνη και της 
καλωσορίζουμε στην ομάδα.

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

• ΑΘΛΗΤΙΚΑ •

Tουρνουά “Άκης Τσαταλιός 2017”
Την δεύτερη θέση στο τουρνουά υδατοσφαίρισης που διοργά-
νωσε ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης στην μνήμη του Ακή 
Τσαταλιού κατέκτησε η γυναικεία ομάδα του Ν.Ο.Β.
Οι παίκτριες τις Αλεξίας Καμενου ηττήθηκαν στον τελευταίο 
αγώνα με σκορ 8-6 από την ομάδα του Ολυμπιακού.
Στην Τρίτη θέση τερμάτισε η ομάδα του Εθνικού Πειραιά νικώ-
ντας την Γλυφάδα με σκορ 13-9.
Μετά από ψηφοφορία των προπονητών καλύτερη παίκτρια του 

τουρνουά αναδείχθηκε η Αλεξάνδρα Ασημάκη του Ο.Σ.Φ.Π 
και καλύτερη τερματοφύλακας η Σταυρούλα Δουρέκα του 
Εθνικού Πειραιά.
Το τουρνουά αποτέλεσε ένα δυνατό τεστ για όλες της ομάδες 
λίγες ημέρες πριν την έναρξη της πρεμιέρας του πρωταθλή-
ματος της Α1.
Μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά ο Ναυτικός Όμιλος Βου-
λιαγμένης απένειμε τιμητική πλεκτά στην οικογένεια του Ακή 
Τσαταλιού.

Προπονήτρια Γυναικών & Νέων Γυναικών: Καμμένου Αλεξία

Προπονήτρια Νεανίδων: Λιόση Κική

Προπονήτρια Κορασίδων & Μίνι Κορασίδες: Μελιδώνη Άντυ

Έφορος Γυναικών: Τσεβδός Θεόδωρος

Έφορος Νεανίδων: Καρανάσιου Ιωάννα & Κυριαζάκου Μαρία

Έφορος Κορασίδων: Λιωνή Κατερίνα & Κυριαζάκου Μαρία

uu
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Η ομάδα των νεανίδων, με τις Ρομπόπουλου, Περάκη, Κρα-
σάκη, Καϊάφα, Ντάσιου, Ασκερίδου, Σάντα, Γκιώνη, Μαστρό-
καλου, Κοκκινάκη, Ιωαννίδη, Λούδη, Μαυρωτά Λ, Μαυρωτά 
Δ, Μουστακαρία, Καιάφα, Νιέρρη, Κολοβού, Καλαϊτζή, Κα-
λογεροπούλου, Κοσμά και με προπονήτρια την Λιόση Κική 
κατέλαβαν την 5η θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Τρεις παίκτριες από την ομάδα μας η Μαστρόκαλου, η Κοκκι-
νάκη και η Λούδη κλήθηκαν στην εθνική ομάδα με την οποία 
κατέλαβαν την 4η θέση στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα νε-
ανίδων.

Στην τέταρτη θέση στο πρω-
τάθλημα Ελλάδος βρέθηκε η 
ομάδα των Μίνι Κορασίδων του 
ΝΟΒ στην τελική φάση που δι-
εξήχθη στις 7-9 Ιουλίου 2017 
στο κολυμβητήριο της Πεντέ-
λης.

Οι νέοι κανονισμοί της ΚΟΕ για 
αυτή την κατηγορία, που ίσχυ-
σαν αιφνιδιαστικά στην τελική 
φάση του πρωταθλήματος μας 
επηρέασαν αρκετά. 

Συγχαρητήρια όμως αξίζουν σε 
όλες τις αθλήτριες για την προ-

σπάθεια τους και φυσικά στην 
προπονήτρια τους Άντυ Μελι-
δώνη. 

Σύνθεση ομάδας:
Μάμαλη Δανάη, Καλογερο-
πούλου Δέσποινα, Ανδρεάδη 
Δέσποινα, Ορφανιώτη Πέννυ, 
Κατσώνη Λυδία, Πάγκαλου 
Τζώρτζια, Γαλανοπούλου Ειρή-
νη, Καπνίση Μαριτίνα, Σάντα 
Στεφανία, Σάμιου Μαρκέλλα, 
Χέλμη Ελισάβετ, Μαδένογλου 
Αλίκη, Σάμιου Αντζελίνα, Γεωρ-
γακοπούλου Βασιλική. 

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

• ΑΘΛΗΤΙΚΑ •

Απόλυτες κυρίαρχες υπήρξαν φέτος οι 
κορασίδες του ΝΟΒ, με προπονήτρια 
την Άντυ Μελιδώνη, αφού κατέκτησαν 
αήττητες το Πρωτάθλημα Ελλάδος η 
τελική φάση του οποίου διεξήχθη στο 
κολυμβητήριο του Λαιμού στις 16-18 
Ιουνίου 2017. 

Πολλά συγχαρητήρια σε όλες τις αθλή-
τριες που επάξια κατέκτησαν την πρώτη 
θέση και σήκωσαν το τρόπαιο επικρατώ-
ντας 12-7 του Ολυμπιακού στον μεγάλο 
τελικό μέσα στον Λαιμό. 

Σύνθεση ομάδας:
Μαυρωτά Λυδία ,Μαυρωτά Δανάη, Κο-
λοβού Σοφία, Νιέρρη Πναγιώτα, Μου-
στακαρία Θωμαίς, Καλαιτζή Αλεξάνδρα, 
Καιάφα Τίνα, Καλογεροπούλου Δέσποι-

να, Ανδρεάδη Δέσποινα, Ορφανιώτη 
Πέννυ, Πάγκαλου Τζώρτζια, Κασιδόκω-
στα Μαριτίνα, Καπνίση Μαριτίνα, Σάντα 
Στεφανία, Χέλμη Ελισάβετ, Παπασπυ-
ροπούλου Μοσχούλα, Αντωνιάδη Όλγα, 
Ζερδεβά Ρηνιώ, Κοσμά Χριστίνα, Μπίφ-
σα Δανάη.

Βαλκανικοί αγώνες
Οι αθλήτριες του ομίλου μας Μαυρωτά 
Δανάη, Μαυρωτά Λυδία, Νιέρρη Πέννυ 
και Καλαιτζή Αλεξάνδρα κατέκτησαν με 
την Εθνική ομάδα Κορασίδων το χρυσό 
μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες  
στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας κάνο-
ντας το 4/4 και νικώντας στον τελικό την 
Ρουμανία 5-20.

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
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Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών 
Οι αθλητές μας Μάριος Καπότσης και Εμμανουήλ Ζερδεβάς 
κατέκτησαν την 4η Θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με την 
Εθνική ομάδα.

Νέων Ανδρών
Οι Εμμανουήλ Ζερδεβάς και Νίκος Δελαγραμμάτικας  κα-
τέκτησαν την 1η Θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με την 
Εθνική Ομάδα.

Ομάδα Παίδων
Οι αθλητές μας Άδωνις Βλάσσης, Μιχάλης Τσαταλιός και Μά-
νος Ανδρεάδης κατέκτησαν την 2η θέση στους Βαλκανικούς 
αγώνες Παίδων στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας με την Εθνι-
κή Ομάδα.

Ομάδα Νέων Γυναικών
Οι αθλήτριες μας Έλενα Ξενάκη, Ιφιγένεια Μαυρωτά, Ελισά-

βετ Πρωτοπαπά, Μαρία Πάτρα, Σελετοπούλου Μαρία-Ελένη 
και Ιωάννα Χυδηριώτη κατέκτησαν την 2η θέση στο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα με την Εθνική Ομάδα.

Η Έλενα Ξενάκη αναδείχθηκε η κορυφαία παίκτρια της διορ-
γάνωσης (MVP), αλλά και πρώτη σκόρερ με 22 τέρματα.

Ομάδα Νεανίδων 
Οι αθλήτριες μας Ηλιάνα Κοκκινάκη, Αναστασία Λούδη και 
Μαρία-Άννα Μαστροκάλου κατέκτησαν την 4η θέση στο Ευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων στο Νόβισαντ της Σερβίας.

Ομάδα Κορασίδων
Οι αθλήτριες μας Λυδία Μαυρωτά, Δανάη Μαυρωτά, Αλεξάν-
δρα Καλαϊτζή και Παναγιώτα Νιέρρη κατέκτησαν την 1η θέση 
στους Βαλκανικούς αγώνες Κορασίδων στο Μπουργκάς της 
Βουλγαρίας.

• ΑΘΛΗΤΙΚΑ •

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 
ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟ 2017



46 47

Την αγωνιστική χρονιά που μας πέρασε η κολυμβητική μας 
ομάδα με επικεφαλής προπονητή τον Σπήλιο Μεσσήνη και 
συνεργάτη του τον Σπύρο Μεσσήνη απέδειξε ότι ο Ναυτικός 
Όμιλος Βουλιαγμένης έχει όλα τα εχέγγυα ώστε τα επόμενα 
χρόνια να πρωταγωνιστήσει και στην κολύμβηση. 

Η ομάδα μας αριθμεί πλέον πάνω από 100 αθλητές σε προα-
γωνιστική και αγωνιστική ομάδα και συνολικά με τις ακαδημίες 
αγγίζει τους 300 εν ενεργεία αθλητές. Το τμήμα Κολύμβησης 
του ΝΟΒ, Σχολές εκμάθησης, Επίλεκτη, Προαγωνιστική και 
Αγωνιστική ομάδα, προπονείται ανελλιπώς στο κολυμβητήριο 
του Λαιμού αλλά και στο κλειστό κολυμβητήριο της σχολής 
Ευελπίδων.

Για πρώτη χρονιά περσι το τμήμα κολύμβησης, για παιδιά από 
3 χρονών, έχει στη διάθεση του κλειστή πισίνα και φυσικά 
διευρυμένο ωράριο μετά τις 18:00 και μέχρι τις 21:00 καθη-
μερινά.

Οι επιτυχίες διαδέχονταν η μία την άλλη την περασμένη χρο-
νιά. 

Πανελλήνιοι Αγώνες Αγωνιστικής  2017
21/07/2017 
Στους Πανελλήνιους αγώνες Αγωνιστικής κατηγορίας με τα 
πρωταθλήματα Παμπαίδων – Παγκορασίδων ΑΒ και Παίδων, 
Εφήβων, Κορασίδων, Νεανίδων σε Βόλο και Πάτρα, αντί-
στοιχα οι αθλητές μας κατάφεραν να πλασαριστούν σε καλές 
θέσεις και σε πολλές περιπτώσεις να αγγίξουν τον τελικό 
(Κουλουμπής Α., Κωστή Αιμ., Κουρουνιώτη Δ., Βαρελίδη Α., 
Σουσάνη Α., Λυκοβαρδή Α., Καρίμ Μ., Βενέτος Γ.).

Η κορυφαία διάκριση για τον σύλλογο, ήρθε από το “δελφινά-
κι” μας Δάφνη Κουρουνιώτη, η οποία μπήκε σε τρεις τελικούς, 
κατακτώντας 3 μετάλλια (1 ασημένιο και 2 χάλκινα) επιτυγ-
χάνοντας και νέο όριο προεθνικής στα 200μ. Πεταλούδα. Η 
συγκεκριμένη αθλήτρια την χρονιά που διανύουμε αποτελεί 
μέλος της Προεθνικής ομάδας.  

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μεγάλων Αποστάσεων
07/06/2017 
Στους Πανελλήνιους αγώνες μεγάλων αποστάσεων, που διε-
ξήχθησαν στη λίμνη Βεγορίτιδα, ο Ν.Ο.Β. κατέκτησε 2 μετάλ-
λια και κατετάγη 11ος στη γενική βαθμολογία. Ο Σιατούνης 
κατέλαβε την τρίτη θέση στα 10000 μέτρα στην κατηγορία 
Νέων Ανδρών και η Γκιώνη επίσης την τρίτη θέση στα 7500 
μέτρα στην κατηγορία των Νεανίδων.

Πανελλήνιοι Αγώνες Προαγωνιστικών 2017
Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προαγωνιστικών η ομάδα 
μας αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά την δυναμική της 
πορεία, κατέκτησε 5 μετάλλια εκ των οποίων 3 ήταν χρυσά. 
(50μ. Πρόσθιο: Κολέτσου Β., 50μ. Πρόσθιο: Μπλιθικιώτης 
Ε., 4*50μ. Μ.Ο.: Κωνστάντου Ε., Κολέτσου Β., Κολέτσου Ε. 
Δρίτσα Ε.), 1 ασημένιο (Κολέτσου Ε.) και 1 χάλκινο (4*50μ. 
Ελ.: Δρίτσα Ε., Κολέτσου Β., Κρανιά Θ., Καραγρηγόρη Η.).
Η συμμετοχή των αγωνιζομένων ξεπέρασε τους 1000 και οι 
ομάδες που έλαβαν μέρος ξεπέρασαν τις 90. Η ομάδα μας 
κατέλαβε την 14η θέση πανελληνίως αφήνοντας πίσω της 
ομάδες με μεγάλη παράδοση στον χώρο. Από τον ΝΟΒ συμ-
μετείχαν 25 αθλητές και αθλήτριες δίνοντας τον καλύτερο 
τους εαυτό και αφήνοντας υποσχέσεις για το μέλλον.

Τεράστια επιτυχία του συλλόγου μας αφού για πρώτη φορά 

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

• ΑΘΛΗΤΙΚΑ •

Προπονητής Αγωνιστικής Ομάδας:

Μεσσήνης Σπήλιος, Μεσσήνης Σπύρος

Προπονήτρια Προαγωνιστικής Ομάδας: Ιβάνοβα Σβιέτα

Έφορος Κολύμβησης:Βαρελίδης Σταύρος

Υπεύθυνη Τμήματος:Στάμνου Πέπη

ανεβαίνει η ομάδα της προαγωνιστικής σε αυτή τη θέση. 

24ο Κύπελλο Χριστουγέννων Πάτρα
Πολυβραβευμένη και Πολυνίκης με 26 μετάλλια και 1 Κύπελλο, συμ-
μετείχαν η Αγωνιστική και Προαγωνιστική Ομάδα Κολύμβησης στο 24ο 
Κύπελλο Χριστουγέννων 2016 που διεξήχθη στις 9-11 Δεκεμβρίου 
στην Πάτρα.

Με 36 κολυμβητές και κολυμβήτριες είμαστε μία από τις μεγαλύτερες 
αποστολές στο Κύπελλο όπου συμμετείχαν 682 αθλητές από 36 συνο-
λικά ομάδες από Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Αλβανία.

Κοινωνική Προσφορά
Ο ΝΟΒ δίπλα στα Παιδικά Χωριά SOS
Τη προηγούμενη χρονιά, στο πνεύμα των εορτών και της κοινωνικής 
προσφοράς, ο όμιλος μας συγκέντρωσε ρουχισμό ο οποίος παραδόθη-
κε στο παιδικό χωριό SOS Βάρης, από αντιπροσωπεία της κολυμβητι-
κής ομάδας του ομίλου μας, αποτελούμενη από οκτώ διακεκριμένους 
αθλητές, τους προπονητές Αγωνιστικής-Προαγωνιστικής και τον Έφορο 
Κολύμβησης.

Αναμφισβήτητα, η κολύμβηση της Βουλιαγμένης έχει κάνει αισθητή την 
παρουσία της στα αγωνιστικά δρώμενα. Γίνεται μια σωστή και ουσιαστι-
κή δουλειά και η υπόσχεση των προπονητών μας Σπήλιου και Σπύρου 
Μεσσήνη, είναι ότι θα ανεβούμε ακόμα ψηλότερα με συστηματικότητα 
και μεθοδικότητα.

u
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Προπονητής: Δημήτρης Παπουτσής

Μάρτιος 2017
Χειμερινό πρωτάθλημα
Εξαιρετική παρουσία στο χειμερινό πρωτάθλημα τεχνικής κο-
λύμβησης, με 6 μετάλλια (3 χρυσά, 2 ασημένια,1 χάλκινο) 
και 9 υπόλοιπες θέσεις εντός οκτάδας, έδειξαν οι αθλητές 
του Ν.Ο.Βουλιαγμένης (Χριστοδούλου Χαρά, Χριστοδούλου 
Κλεοπάτρα, Μουτσάτσου Λυδία, Σαρρής Αντώνης, Πετρόπου-
λος Μιχάλης, Χριστοδούλου Πέτρος) δείχνοντας τη συνεχή 
βελτίωσή τους.

Μάιος 2017
Πανελλήνιο πρωτάθλημα OPEN κατηγορίας

Με 3 αθλήτριες ο Ν.Ο.Β.  στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανοι-
χτής κατηγορίας, (Χριστοδούλου Κλεοπάτρα, Χριστοδούλου 
Χαρά και Μουτσάτσου Λυδία),οι οποίες είχαν ήδη προκριθεί  
με 4 όρια η καθεμιά. 

Ιούλιος 2017
Πανελλήνιο πρωτάθλημα κατηγοριών
Με 5 αθλητές εκπροσωπήθηκε ο σύλλογός μας στο Πανελ-
λήνιο πρωτάθλημα (Χριστοδούλου Κλεοπάτρα, Χριστοδού-
λου Χαρά, Μουτσάτσου Λυδία, Σαρρής Αντώνης, Χριστοδού-
λου Πέτρος) η παρουσία των αθλητών του Ν.Ο.Β., κλείνοντας  
την χρονιά με 5 μετάλλια: 3 χρυσά, 1 ασημένιο και 1 χάλκινο.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Τζελάτεια 2017
07/06/2017 
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν και φέτος οι Κολυμβητι-
κοί Αγώνες ‘Τζελάτεια 2017’ που έχουν πλέον καθιερωθεί 
σαν θεσμός για την Κολύμβηση.

Οι αγώνες έγιναν σε 2 πρωινές αγωνιστικές για την Προ-
αγωνιστική Κατηγορία των 9-10-11-12 ετών και άλλες 2 
απογευματινές για την Αγωνιστική Κατηγορία το Σάββα-
το-Κυριακή 27-28/5.

Παρά το βροχερό καιρό και την προσθήκη θερινών αγώνων 
ΚΟΕ το επόμενο Σαββατοκύριακο, η συμμετοχή αγωνιζο-
μένων κολυμβητών ήταν αρκετή σε ένα εορταστικό περι-
βάλλον με αρκετούς Συλλόγους από την Περιφέρεια αλλά 
και τη Κύπρο.
Συνολικά συμμετείχαν 26 Σωματεία με σχεδόν 200 Κο-
λυμβητές στη Αγωνιστική και 14 Σύλλογοι με σχεδόν 250 
Κολυμβητές στην Προαγωνιστική.

Απονεμήθηκαν Κύπελλα στους τρεις Πολυνίκες Συλλό-
γους όπου ο  Όμιλος μας κατέλαβε τη 1η θέση στην Αγω-
νιστική και την 4η θέση στην Προαγωνιστική κατηγορία.

Τζελάτει Junior 7 – 8 ετών 2017
Επίσης για πρώτη φορά πέρσι διοργανώσαμε με μεγάλη 
επιτυχία τον πρώτο αγώνα ‘Τζελάτεια Junior” για μικρούς 
κολυμβητές ηλικίας 7-8 ετών. Οι μικροί μας φίλοι από 
σχεδόν 15 διαφορετικούς συλλόγους ευχαριστηθήκαν τον 
αγώνα σε ένα ζηλευτό περιβάλλον με άψογη οργάνωση.

• ΑΘΛΗΤΙΚΑ •
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Προπονήτρια Αγωνιστικής Ομάδας: Σαβράμη Σύλβια

Έφορος Καλλιτεχνικής Κολύμβησης: Κυριαζάκου Μαρία

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Open Καλλιτεχνικής Κο-
λύμβησης 

Εξαιρετική η εμφάνιση της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης του 
ΝΟΒ με προπονήτρια την Σύλβια Σαβράμη αφού στο Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα Open κατηγορίας 6-9/4/2017 στο 
κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης κατέκτησε 3 Αργυρά και 2 
Χάλκινα μετάλλια.

2η θέση Ομαδικό
2η θέση combo
2η θέση Highlight

3η θέση Ντουέτο
Μαλκογεώργου Σοφία
Σαραντίδη Σοφία

3η θέση solo
Mαλκογεώργου Σοφία

Αθλήτριες
Αλζιγκούζη Μαρία, Μαλκογεώργου Σοφία, Παπανδρέου Ελέ-
νη, Σαραντίδη Πολυξένη, Σαραντίδη Σοφία, Σταμέλου Μαρία, 
Μέλλου Ξανθή, Σελετοπούλου Ιωάννα, Μαρκάκη Αντωνία
Μαλκογεώργου Ευαγ., Φανού Ευδοκία, Θύμη Ευαγγελία, Αν-
δρούτση Ξανθίππη.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

• ΑΘΛΗΤΙΚΑ •

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανί-
δων 10-12/3/17

3η θέση, χάλκινο μετάλλιο στο combo 
και 4η θέση στο ομαδικό για την καλλι-
τεχνική ομάδα νεανίδων του Ναυτικού 
Ομίλου Βουλιαγμένης που συμμετείχε 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανί-
δων 10-12/3/2017 στο Χαλάνδρι. 

Μία πολλά υποσχόμενη ομάδα αφού 
αξίζει να σημειωθεί ότι 6 από τις 15 
αθλήτριες προέρχονται από τις μικρό-
τερες κατηγορίες. Πολλά συγχαρητή-
ρια σε αθλήτριες και προπονήτριες που 
ακούραστες συνεχίζουν την ανοδική 
τους πορεία. 

Αθλήτριες
Αναστασίου Λαμπρινή
Ανδρούτση Ξανθίππη
Θύμη Ευαγγελία
Καπαματζιάν Βερκίνε
Κωστίμπα Δέσποινα
Μαλκογεώργου Ευαγγελία
Μαρκάκη Αντωνία
Μέλλου Ξανθή
Μισίκεβιτς Αντριάννα
Σαραντίδη Νάντια
Σελετοπούλου Ιωάννα
Σπέντζου Δανάη
Σπυροπούλου Ματιλντ
Τζαμπαζίδη Μαρία
Φανού Ευδοκία

Σόλο
Μέλλου Ξανθή

Ντουέτο
Μέλλου Ξανθή
Σελετοπούλου Ιωάννα
Φανού Ευδοκία

Θύμη Ευαγγελία
Μαλκογεώργου Ευαγγελία
Αναστασίου Λαμπρινή

Μισικεβίτς Αντριάνα
Τζαμπαζίδη Μαρία
Κωστίμπα Δέσποινα

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλ-
λιτεχνικής Κολύμβησης Κορασί-
δων Α’

Την δεύτερη θέση στο combo και το Αρ-
γυρό μετάλλιο κατέκτησαν οι αθλήτριες 
της Συλβιας Σαβράμη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβη-
σης στο Χαιδάρι 30/6-2/8/2017.

Αθλήτριες
Γκάγκαλη Ραφαηλία
Μαλκογεώργου Ευαγγελία
Θύμη Ευαγγελία
Φάνου Ευδοκία
Τζαμπαζίδη Μαρία
Κωστίμπα Δέσποινα
Λαγού Ναταλία
Καπαματζιάν Βερκινέ
Μισίκεβιτς Αντριάννα
Αναστασίου Λαμπρινή 
Παπαβασιλείου Μαρία
Καπαρουδάκη Μιχάελα
Ξενούλη Εμμανουέλα
Κυριακίδη Δήμητρα
Παπαθωμάκου Μαρία
Σέλλεκενς Γλαύκη
Τριανταφυλοπούλου Ειρήνη
Χρονοπούλου Μαρία

Βοηθός προπονήτριας
Κλεοπάτρα Βερώνη

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορα-
σίδες Β’ Καλλιτεχνικής Κολύμ-
βησης 6-9/7/17

Ανάμεσα σε 264 αθλήτριες από όλη την 
Ελλάδα η τετράδα του ΝΟΒ κατέκτησε  
2η θέση και στο ελεύθερο ομαδικό στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνι-
κής Κολύμβησης 6-9/7/17.

Αθλήτριες
Δημάκου Θάλεια
Κωσταντοπούλου Παυλίνα
Μητριτσάκη Ιρις
Παναγοπούλου Αθανασία

uu
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17ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου
Την 9η θέση στον Τελικό του Τεχνικού προγράμματος του 
Ομαδικού της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης, στο 17ο Πα-
γκόσμιο πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στην 
Βουδαπέστη κατέκτησε η ανανεωμένη Εθνική μας ομάδα 
με τις αθλήτριες μας Σοφία Μαλκογεώργου και Σοφία Σα-
ραντίδη το μεσημέρι της Τρίτης (18/7) στη Βουδαπέστη.

Βοηθός Προπονήτρια της αποστολής η Σύλβια Σαβράμη

Hellas Beetles Synchro Cup
Με ένα χρυσό στο ντουέτο και ένα αργυρό μετάλλιο στο 
ομαδικό επέστρεψε η ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Βου-
λιαγμένης από το διεθνές τουρνουά Καλλιτεχνικής Κολύμ-
βησης που για πρώτη φορά διοργανώθηκε με επιτυχία  στο 
κολυμβητήριο της Σύρου 9-11/6/17 υπό την αιγίδα της 
Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. 

Μία μεγάλη εκδήλωση πολύ καλά διοργανωμένη με συ-
νολικά 12 συμμετοχές από Ελλάδα, Ισπανία, Ουγγαρία,  
Ιταλία υπό τις υποδείξεις της Εθνικής προπονήτριας κας 
Μαρίας Θηβαίου, με τις αθλήτριες να γεμίζουν χάρη και 
ομορφιά τις εγκαταστάσεις της Σύρου. 

Αθλήτριες
Σπυροπούλου Ιωάννα
Μαλκογεώργου Ευαγγελία
Θύμη Ευαγγελία
Φάνου Ευδοκία
Τζαμπαζίδη Μαρία
Κωστίμπα Δέσποινα
Λαγού Ναταλία
Καπαματζιάν Βερκίνε
Μισίκεβιτς Αντριάννα
Αναστασίου Λαμπρινή 
Παπαβασιλείου Μαρία
Καπαρουδάκη Μιχαέλα
Ξενούλη Εμμανουέλα

Προπονήτρια
Σαβράμη Αργυρώ

Ντουέτο
Μαλκογεώργου Ευαγγελία
Φανού Ευδοκία
Καπαρουδάκη Μιχαέλα (R)

Ευρωπαϊκό κύπελλο 5-7/5/17
Με επτά μετάλλια (1 χρυσό στο Χάιλαιτ, 
1 ασημένιο στο Κόμπο και 5 χάλκινα σε 
Τεχνικό και Ελεύθερο Ντουέτο, σε Τε-
χνικό και Ελεύθερο Μικτό Ντουέτο και 
σε Τεχνικό Ομαδικό) επέστρεψε από το 
Κούνεο της Ιταλίας 5-7/5/17 όπου πραγ-
ματοποιήθηκε το ευρωπαϊκό κύπελλο, η 
Εθνική ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβη-
σης με της αθλήτριες μας Σοφία Μαλκο-
γεώργου και Σοφία Σαραντίδη. 

Με αυτό τον τρόπο η Εθνική μας ομάδα 
κατέλαβε τη 2η θέση στη συνολική βαθ-
μολογία πίσω από τη διοργανώτρια Ιταλία. 
Συγχαρητήρια σε όλα τα κορίτσια και τις 
προπονήτριες τους. 

• ΑΘΛΗΤΙΚΑ •

Ημερίδα στήριξης  για τον Αν-
δρόγεω Σαμψάκη – Μπακόπου-
λο
Το Σαββατοκύριακο 25-26/11/17 
διοργανώθηκε στο ΟΑΚΑ, η Ημερίδα 
στήριξης για τον Ανδρόγεω Σαμψάκη – 
Μπακόπουλο, νεαρό πρωταθλητή των 
Καταδύσεων που τραυματίστηκε σοβα-
ρά κατά την προπόνηση του.

Η ομάδα Καλλιτεχνικής κολύμβησης 
του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, 
με επικεφαλή την προπονήτρια Σύλβια 
Σαβράμη, συμμετείχε στην επίδειξη και 
στήριξη της Ημερίδας, με την ομάδα 
των Νεανίδων και 2 αγωνιστικών τε-
τράδων και τις αθλήτριες:

Μέλλου Ξανθή
Σελετοπούλου Ιωάννα
Φάνου Ευδοκία

Μαλκογεώργου Ευαγγελία
Θύμη Ευαγγελία
Σπυροπούλου Ιωάννα
Τζαμπαζίδη Μαρία
Κωστίμπα Δέσποινα

Τετραδα 1
Γερακιού Μαρία-Ιόνη
Ιντζόγλου Αλκυόνη
Αλχανάτη Ελένη
Γεωργακάκη Νικολίνα 
 
Τετραδα 2
Δημάκου Θάλεια,
Κωνσταντοπούλου Παυλίνα
Μητριτσάκη Ίρις 
Παναγοπούλου Αθανασία

Ευχόμαστε γρήγορη και καλή ανάρρω-
ση στον αθλητή Ανδρόγεω.

Ευρωπαϊκές συμμετοχές
Με την Εθνική μας ομάδα στο Πανευ-
ρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων στο 
Βελιγράδι 21-25/6/17 η Ξανθή Μέλ-
λου κέρδισε 5η θέση στο combo και 
7η θέση στο ομαδικό και στο Μεσογει-
ακό κύπελλο κορασίδων 3-6/8/17 στη 
Μελχάντα της Πορτογαλίας η Ευδοκία 
Φανού την 5η θέση στο ομαδικό και  
στο combo. 

u
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Ιδιαίτερα επιτυχημένη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η χρο-
νιά του 2017 για το τμήμα Ιστιοπλοΐας του Ναυτικού Ομίλου 
Βουλιαγμένης. Οι ομάδες ιστιοπλοΐας πέτυχαν σημαντικές 
νίκες σε όλες τις κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Στον πρώτο αγώνα του 2017 ο ΝΟΒ συνέχισε την λαμπρή 
πορεία του. Η μόλις 11 ετών Ελισάβετ Γουίντερς κατέκτησε 
τη 2η θέση στις κορασίδες στο διασυλλογικό αγώνα που 
διοργάνωσε ο Ι.Ο.Π. το Σαββατοκύριακο 28-29 Ιανουαρίου 
2017. Στον αγώνα συμμετείχαν 100 αθλητές κάτω από 11 
ετών.

Η συνέχεια ήρθε από τα Laser τον Φεβρουάριο του 2017. Ο 
ομάδα των Laser, ξεκίνησε τη νέα χρονιά με πολύ πειστική 
εμφάνιση, αφού κατέκτησε τις τέσσερις πρώτες θέσεις της γε-
νικής κατάταξης μεταξύ 20 σκαφών και συνολικά δύο χρυσά 
και δύο αργυρά μετάλλια σε άνδρες και γυναίκες.

Τα χρυσά μετάλλια κατέκτησαν ο Δημήτρης Παπαδημη-
τρίου στους άνδρες και η Νάνσυ Φακίδη στις γυναίκες 
ενώ τα αργυρά ο Παντελής Κυρπόγλου και η Μιρέλα 
Ζαμμιτ. Ο Φεβρουάριος όμως υπήρξε και ο μήνας κατά τον 
οποίο ο αθλητής του ομίλου μας Δημήτρης Παπαδημητρίου 
βραβεύτηκε σε μια πολύ όμορφη τελετή στο Ευγενίδειο Ίδρυ-
μα, την Τετάρτη 22/2/2017. Στη ”βραδιά των πρώτων”, όπως 
ήταν η πρόσκληση της Ε.Ι.Ο, ένας από τους σπουδαιότερους 
αθλητές της Ελλάδας που βραβεύτηκαν, ήταν ο Δημήτρης 
Παπαδημητρίου. Ο αθλητής του ΝΟΒ βραβεύτηκε από τον 
προπονητή του Βαγγέλη Χειμώνα μέσα σε έντονες στιγμές 
συγκίνησης και χαράς.

Εξαιρετικό ήταν το ντεμπούτο των αθλητών μας στο Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα Ολυμπιακών κατηγοριών που πραγ-
ματοποιήθηκε στον Σαρωνικό κόλπο από 6 έως 10 Μαρτίου. 
Στην πρώτη τους συμμετοχή στο Πανελλήνιο Αντρών Παπαδη-

μητρίου και Χουσιάδας πρωταγωνίστησαν στις πρώτες θέσεις 
της κατάταξης. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου κατέκτησε το 
αργυρό μετάλλιο στους άνδρες ,το αργυρό στους εφήβους 
και την 3η θέση της γενικής κατάταξης. Εξαιρετική ήταν και 
η εμφάνιση του Κωνσταντίνου Χουσιάδα καθώς κατέκτησε 
το χάλκινο μετάλλιο στους εφήβους, την 4η θέση στους άν-
δρες και την 5η θέση της γενικής κατάταξης. Στις γυναίκες, 
η Νάνσυ Φακίδη και η Μιρέλα Ζαμμίτ έκαναν παρά πολύ 
καλή εμφάνιση. Η Νάνσυ κατάκτησε το αργυρό μετάλλιο στις 
γυναίκες και την 3η θέση της γενικής κατάταξης, ενώ η Μι-
ρέλα την 5η θέση στις Γυναίκες, 4η στις Νεανίδες και την 
7η της Γενικής κατάταξης.

Ο Απρίλιος έφερε άλλη μία επιτυχία για τα Laser 4.7 του Ναυ-
τικού Ομίλου Βουλιαγμένης. Στο Φαληρικό Όρμο από τις 7 
έως 11 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η πρόκριση της Εθνικής 
ομάδας μεταξύ των καλύτερων αθλητών απ’ όλες τις περιφέ-
ρειες της Ελλάδας. Ο Περικλής Παπαδόπουλος πραγμα-
τοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και μετά από 11 κούρσες, 
τερμάτισε 6ος στην γενική κατάταξη και 5ος στα αγόρια 
μεταξύ 80 σκαφών. Κατακτώντας επάξια μία θέση στην Εθνι-
κή ομάδα Laser. Ο Απρίλιος όμως ήταν και ένας μήνας που οι 
επιτυχίες συνέχισαν να έρχονται και από το εξωτερικό. Ο Δη-
μήτρης Παπαδημητρίου κατάφερε να ξεχωρίσει και στο 
μεγάλο διεθνή αγώνα ‘Laser Europa Cup’ που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Hyeres της Γαλλίας 8-11 Απριλίου 2017. 
Μεταξύ 233 αθλητών και μετά από 7 ιστιοδρομίες ο αθλη-
τής του Ν.Ο.Β κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία U19 
και τη 2η στους άντρες overall.

Ο Απρίλης όμως δεν σταμάτησε να δίνει επιτυχίες. Εξαιρετική 
υπήρξε η εμφάνιση για ακόμα ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
για τα Laser του ΝΟΒ με 3 Χρυσά και 2 Χάλκινα μετάλλια. 
Από 18 έως 22 Απριλίου διεξήχθη στον Θερμαϊκό κόλπο από 
τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμαριάς το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
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Laser Radial με την συμμετοχή 65 σκαφών 
και με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες κα-
θώς τις 3 από τις 4 αγωνιστικές μέρες είχε 
εξαιρετικά ισχυρούς ανέμους. Οι αθλητές 
μας κατάφεραν να κερδίσουν το Χρυσό σε 
ΟΛΕΣ τις κατηγορίες. Συγκεκριμένα ο Δη-
μήτρης Παπαδημητρίου αναδείχθηκε 
Πρωταθλητής Ελλάδος στους Νέους 
αλλά και στους Άνδρες. Ο Κωνσταντί-
νος Χουσιάδας πήρε 2 Χάλκινα μετάλ-
λια στην κατηγορία των Νέων αλλά και 
σε αυτή των Ανδρών. Εξαιρετική εμφάνι-
ση για τον Περικλή Παπαδόπουλο στην 
πρώτη του συμμετοχή στα Radial καθώς 
κέρδισε το Χρυσό στους Εφήβους και 
την 8η θέση της Γενικής. Επίσης πολύ 
καλά πήγε ο Λουκιανός Ζαμμίτ που κα-
τέλαβε την 5η θέση στους Άνδρες αλλά 
και ο Παντελής Κυρπόγλου που τερμά-
τισε 6ος στους Άνδρες και 4ος στους 
Νέους.

Ο Μάιος ξεκίνησε αυτή τη φορά με πρω-
ταγωνιστές τα Optimist. Η ομάδα του NOΒ 
έφερε διπλή επιτυχία στο διασυλλογικό 
αγώνα «ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΕΙΑ 2017» που δι-
οργάνωσε ο Ν.Ο. Ελλάδος το Σαββατο-
κύριακο 5-6 Μαΐου. Οι καιρικές συνθήκες 
δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές με δυνατούς 
ανέμους το Σάββατο και άπνοια την Κυρια-
κή. Στα τελικά αποτελέσματα η Ελισάβετ 
Γουίντερς κατέκτησε τη 2η θέση στις κο-
ρασίδες (κάτω από 11 ετών) και η Αθα-
νασία Κοκκινάκη την επίσης 2η θέση 
στα κορίτσια (πάνω από 11 ετών).

Ο Ιούνιος υπήρξε ένας σημαντικός μήνας 
για την ομάδα των Optimist. Η αθλήτρια 
του Ομίλου μας Ελισάβετ Γουίντερς κατέ-
λαβε έπειτα από μεγάλη προσπάθεια τη 2η 
θέση στα κορίτσια στο πανελλήνιο πρωτά-
θλημα 11 χρόνων. Ο αγώνας πραγματο-
ποιήθηκε στο Μαραθώνα 18-21/6. 

Η συνέχεια του καλοκαιριού υπήρξε η πε-
ρίοδος που θα έφερνε τις μεγάλες επιτυ-
χίες για τα Laser. Τις επιτυχίες ξεκίνησαν 
οι μικροί της ομάδας Laser του ΝΟΒ στη 
πρώτη τους συμμετοχή σε πανελλήνιο 
πρωτάθλημα της κατηγορίας. Ο αγώνας 
πραγματοποιήθηκε στο Αίγιο από 2 έως 
5 Ιουλίου μεταξύ 110 σκαφών με αρκετά 
δυνατό άνεμο. Ο Στρατής Σταματόπου-
λος κατέκτησε το Χάλκινο μετάλλιο 
στους Παίδες και τη 17η θέση της γε-
νικής κατάταξης. Πολύ καλά τα πήγε και 
ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου καθώς 
τερμάτισε 4ος στους Παίδες και 19ος 
στην γενική με μόλις 1 μήνα προπονήσε-
ων στην νέα κατηγορία του. 

Αυτή όμως ήταν μόνο η αρχή. Στις 7 – 13 
Ιουλίου, μια ακόμα μεγάλη διάκριση ήρθε 
από τον αθλητή μας Δημήτρη Παπαδημη-
τρίου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Laser Radial. Στη Gdynia της Πολωνίας 
διοργανώθηκε το Πανευρωπαϊκό Πρω-

τάθλημα U19 μεταξύ 180 σκαφών. Μετά 
από 10 κούρσες με ιδιαίτερα δύσκολες 
συνθήκες ο Δημήτρης τερμάτισε στη 2η 
θέση της Ευρώπης κλείνοντας με μια 
πολύ έντονη τελευταία κούρσα που τα 
έκρινε όλα όπου τελικά κέρδισε την 2η 
θέση σε ισοβαθμία με τον Άγγλο αθλητή.

Και ενώ στην Ευρώπη ο Παπαδημητρίου 
κέρδιζε τη 2η θέση, στην Ελλάδα η Νάν-
συ Φακίδη στο 9ο ΝΟΑ Regatta που 
διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Αλεξαν-
δρούπολης 24-28 Ιουλίου κατέκτησε την 
πρώτη θέση της γενικής κατάταξης μετα-
ξύ των ανδρών και γυναικών που αγωνί-
στηκαν στην κατηγορία Laser Radial.

Ο Αύγουστος υπήρξε μήνας που έφερε 
την πιο σημαντική νίκη. Η επιτυχία για τον 
αθλητή του ΝΟΒ Δημήτρη Παπαδημητρί-
ου ήταν τεράστια. Στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Laser U19 στο Medemplik της Ολ-
λανδίας που διεξήχθη 11-18 Αυγούστου, 
ο αθλητής του ΝΟΒ αναδείχθηκε Πα-
γκόσμιος Πρωταθλητής ανάμεσα στα 
275 σκάφη, κόντρα σε άδικες ακυρώσεις, 
κόντρα σε κίτρινες κάρτες από τους κρι-
τές. Ο Δημήτρης έδειξε μεγάλη ψυχραιμία 
και δύναμη και με καταπληκτική εμφάνιση 
στον τελικό κέρδισε το Χρυσό μετάλλιο. 
Όλα κρίθηκαν για άλλη μια φορά στην τε-
λευταία κούρσα καθώς ο Δημήτρης μέχρι 
τότε ισοβαθμούσε με τον Αργεντινό ιστιο-
πλόο, όπου και “καθάρισε” το μετάλλιο με 
μια άνετη πρωτιά. Να σημειωθεί ότι είναι ο 
1ος αθλητής που κερδίζει back to back 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε διαφορετι-
κή κατηγορία (Laser 4,7- Laser Radial).

Το Σεπτέμβριο του 2017 οι αθλητές του 
Ομίλου μας Δημήτρης Παπαδημητρίου 
και Νάνσυ Φακίδη συνέχισαν με απόλυτη 
επιτυχία τις αγωνιστικές τους δραστηριό-
τητες. Στους 50ους Βαλκανικούς Αγώ-
νες που διεξήχθησαν στην Τουρκία 5-10 
Σεπτεμβρίου οι δύο αθλητές του ΝΟΒ 
κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στην 
Ολυμπιακή κατηγορία Laser Ανδρών 
και Γυναικών αντίστοιχα. 

Με εξαιρετικά αποτελέσματα ξεκίνησε  
η νέα αγωνιστική χρονιά για την ομάδα 
optimist. Με τον Καβαρλίγκο Ιωάννη να 
αναλαμβάνει πλέον το τιμόνι της αγω-
νιστικής, η ομάδα μας ξεκίνησε την 1η 
αγωνιστική περίοδο της, περιφέρειας τον 
Αθηνών. Πρώτος σταθμός ο διασυλλογι-
κός αγώνας του Ν.Α.Ο.Βούλας., από τις 
7-8/10. Ανάμεσα σε 130 αθλητές η ομά-
δα μας κέρδισε την 1η θέση στα 11χρ. 
κορίτσια με τη Γουϊντερς  Ελισάβετ και την 
4η στα 11χρ.αγόρια με τον Καλπογιαννάκη 
Διονύση. Στη μεγάλη κατηγορία η Αρτικο-
πούλου Φιλίππα ανέβηκε στο τρίτο σκαλί 
του βάθρου, με τον Βαλιάδη Ιάσων 4ο με 
μόλις ένα βαθμό διαφορά από τον 3ο.

• ΑΘΛΗΤΙΚΑ •

Τον Οκτώβριο 2017 άλλη μια μεγάλη επιτυχία 
για τον αθλητή του ΝΟΒ στο που διεξήχθη στην 
Βαρκελώνη 2-9 Οκτωβρίου. Ο Δημήτρης Πα-
παδημητρίου μετά από 11 κούρσες μεταξύ 103 
σκαφών κατέκτησε το Αργυρό μετάλλιο στην 
κατηγορία U21 και το Χάλκινο στους Άνδρες. 
Στην ίδια κατηγορία U21 ο Παντελής Κυρπό-
γλου τερμάτισε 19ος και ο Λουκιανός Ζάμιτ 
36ος. Επίσης στην αντίστοιχη Ολυμπιακή κατη-
γορία Laser Radial γυναικών η Νάνσυ Φακίδη 
τερμάτισε 39η μεταξύ 90 σκαφών. 

Οι επιτυχίες συνεχίστηκαν και στο Μedal Race 
(14-15/10). Τον αγώνα που διοργανώνει ο όμι-
λος μας κάθε χρόνο στην κατηγορία Optimist. 
Έλαβαν μέρος 102 αθλητές και η ομάδα δια-
κρίθηκε και στις 2 κατηγορίες.1η κοριτσιών η 
Αρτικοπούλου Φιλίππα με 3η την Παπαδοπού-
λου Θεοδώρα. Στα 11χρ. κορίτσια η συνήθης 
Γουϊντερς Ελισάβετ ξαναχτύπησε κερδίζοντας 
την κατηγορία. Στα μετάλλια και ο Καλπογιαννά-
κης Διονύσης ολοκληρώνοντας 3ος.

Επόμενος σταθμός ο αγώνας ‘Δελφίνια’ του 
Ν.Ο.Κ.Β.(28-29/10).Στον συγκεκριμένο αγώ-
να πήραν μέρος 127 αθλητές. Η ομάδα μας 
διακρίθηκε με τον με το Βαλιάδη Ιάσων 3ο στη 
μεγάλη κατηγορία καθώς και με τον Καλπογιαν-
νάκη Διονύση 3ο στους 11χρ.

Πολύ καλή εμφάνιση για την ομάδα Laser του 
ΝΟΒ, στο διασυλλογικό αγώνα που διοργά-
νωσε με επιτυχία ο ΝΑΟ Βούλας το διήμερο 
4-5 Νοεμβρίου. Στην κατηγορία Laser Radial 
ο Δημήτρης Παπαδημητρίου τερμάτισε 1ος 
ο Παντελής Κυρπόγλου 2ος και ο Λουκιανός 
Ζάμμιτ 5ος μεταξύ 30 σκαφών. Στα Laser 4,7 ο 
Βασίλης Μπουμπής κατέκτησε την 8η θέση, ο 
Αλέξανδρος Παπαδημητρίου την 9η και ο Στρα-
τής Σταματόπουλος την 10η μεταξύ 63 σκαφών.

Με συμμετοχή, 108 αθλητών Laser, από 21 
ομίλους ξεκίνησε το Κύπελλο Ιστιοπλοΐας 
“Απόλλωνα Ζωστήρα” που διοργάνωσε  το 
Σαββατοκύριακο 11 & 12 Νοεμβρίου ο όμιλος 
μας. Συγκεκριμένα αγωνίστηκαν 32 αθλητές/
αθλήτριες στα Laser RDL, 7 αθλητές στα Laser 
STD και 69 αθλητές/αθλήτριες στα Laser 4.7. 
με μια συμμετοχή από την Κύπρο και μια από το 
Ισραήλ. Νικητές αναδείχθηκαν στην γενική κα-
τάταξη στα Laser Radial ο Δημήτρης Παπαδη-
μητρίου 1ος και 3ος ο Παντελής Κυρπόγλου 
ενώ στις γυναίκες 1η αναδείχθηκε η Μαρίλλια 
Ζάμμιτ.

Η 1η αγωνιστική περίοδος για τα Optimist  
έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο στον τριήμερο 
αγώνα του Ν.Ο.Π.Φ.( Κύπελλο ΝΟΠΦ 17-
19/11).Στο συγκεκριμένο αγώνα έλαβαν μέρος 
173 αθλητές από όλη την Ελλάδα, αλλά και 
από 3 χώρες του εξωτερικού,(Ελβετία, Κύπρος, 
Τουρκία). Η Αρτικοπούλου Φιλίππα έπιασε την 
καλύτερη επίδοση απ όλη την ομάδα τερματίζο-
ντας 1ο κορίτσι και 4η γενικής κατηγορίας. Στα 
μετάλλια και η Γουϊντερς Ελισάβετ τερματίζοντας 
3η στην κατηγορία των 11χρ.κοριτσιών.

Το Σαββατοκύριακο 18-19 Νοεμβρίου διοργά-
νωσε ο Ν.Ο.Κ. Βουλιαγμένης τον Διασυλλο-
γικό αγώνα Δελφίνεια για την κλάση Laser. 
Δυστυχώς οι άσχημες καιρικές συνθήκες που 
επικρατούσαν δεν επέτρεψαν να διεξαχθούν 
περισσότερες από 2 κούρσες στις οποίες κυρι-
άρχησε απόλυτα η Ομάδα του ΝΟΒ. Συγκεκρι-
μένα στην κατηγορία Laser Radial 1ος Νικη-
τής ήταν ο Δημήτρης Παπαδημητρίου ,2ος ο 
Παντελής Κυρπόγλου και 3ος ο Λουκιανός 
Ζάμμιτ.

Τον Δεκέμβριο μια ακόμα επιτυχία για τον αθλη-
τή Laser του ΝΟΒ Δημήτρη Παπαδημητρίου στη 
μακρινή Sanya της Κίνας όπου πραγματοποιή-
θηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεότητας 
7-15 Δεκεμβρίου. Ήταν μια καταπληκτική δι-
οργάνωση με την συμμετοχή 380 αθλητών από 
60 χώρες σε 9 Ιστιοπλοϊκές κατηγορίες. Ο Δη-
μήτρης μετά από ένα μέτριο ξεκίνημα κατάφερε 
στο τέλος να «σκαρφαλώσει» αρκετά στην κατά-
ταξη και να τερματίσει 6ος. Μ’ αυτόν το αγώνα 
ολοκληρώθηκε μια καταπληκτική  χρονιά για 
τον Δημήτρη με Παγκόσμιο τίτλο και Πανευρω-
παϊκά μετάλλια, από την νέα χρονιά θα ξεκινήσει 
να αγωνίζεται στην Ολυμπιακή κατηγορία Laser 
STD με στόχο τους Ολυμπιακούς του 2020.

Τελειώνοντας την ανασκόπηση του 2017, θα 
ήταν άξιο αναφοράς, ότι παράλληλα με την αγω-
νιστική μας ομάδα optimist ξεκίνησε να χτίζεται 
δυναμικά και η development team. Οι αθλητές 
της συγκεκριμένης ομάδας, ηλικίας  κάτω των 
10 ετών, ξεκίνησαν το Σεπτέμβρη να προπονού-
νται, εκτός από τα Σαββατοκύριακα και τις  κα-
θημερινές. Στόχος η ομαλή ένταξη των λιλιπού-
τιων ιστιοπλόων στην αγωνιστική νοοτροπία. Για 
την ιστορία η development team συμμετείχε και 
σε 3 διασυλλογικά (ΝΟΛ,ΙΟΠ,ΝΟΒ) με πολύ 
υποσχόμενα αποτελέσματα.

Sailing Manager: Καβαρλίγκος Γιάννης

Προπονητής Αγωνιστικής Ομάδας Optimist: Καβαρλίγκος Γιάννης & 

Νικολαΐδης Μάκης

Προπονητής Προαγωνιστικής Ομάδας:

Κακλαμάνος Αλέξανδρος

Προπονητής Laser 4.9, 479, 420:

Χειμώνας Βαγγέλης

Έφορος ιστιοπλοΐας: Παπαγεωργίου Ανδρέας

u
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Με επιτυχίες έκλεισε και φέτος η 
χρονιά για το τμήμα ιστιοσανίδας. 

Ο Αθλητής μας Βασίλης Σολιδάκης 
στην κατηγορία FORMULA κέρδισε το 
πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ιταλία 
μετά από σκληρό αγώνα πήρε την 7η 
θέση.

Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στην 
κατηγορία των μεγάλων κοριτσιών οι 
αθλήτριες μας Ελένη Λύτρα και Μουρί-
κη Αμαλία ανέβηκαν αντίστοιχα στα δύο 
ψηλότερα σκαλιά του βάθρου ενώ στα 
μικρά κορίτσια η Δανάη Ποντίφηξ πήρε 
τη δεύτερη θέση και η Λύτρα Ιόλη την 
3η θέση. Στην κατηγορία Techno Plus η 
Αλίκη Καραντινού και o Μάνος Μανια-
δάκης κατέκτησαν τη δεύτερη και τρίτη 
θέση αντίστοιχα.

Φέτος ήταν μια πολύ καλή χρονιά αν 
εξαιρέσουμε την ατυχία του Μάνου Μα-
νιαδάκη στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα 
RSX στο Torbole της Ιταλίας, που έπεσε 
η σκαλωσιά των διοργανωτών του αγώ-
να πάνω στο ολοκαίνουργιο σκάφος του 
και το κατέστρεψε ολοσχερώς, με απο-
τέλεσμα να χάσει το πρωτάθλημα. 

Είναι λοιπόν σημαντικό να αναφέρουμε 
όλη την ετήσια σκληρή προετοιμασία 
του Μάνου Μανιαδάκη, που άξιζε μια 
καλή θέση στο παγκόσμιο.

Οι προπονητές του τμήματος ιστιοσανί-
δας είναι πολύ θετικοί για το 2018 αφού 
από τον Οκτώβριο του 2017 ξεκίνησε 
στο ΝΟΒ για πρώτη φορά η λειτουργία 
τμήματος προαγωνιστικής ομάδας ιστιο-
σανίδας, που θα απορροφά τα μικρά 
ταλέντα από τη σχολή.

ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ

• ΑΘΛΗΤΙΚΑ •

Προπονητής Ιστιοσανίδας: Μουτσάτσος Κώστας

Έφορος Ιστιοσανίδας: Καραντινός Κωνσταντίνος &

Αγγελετόπουλος Αργύρης 

Το 2017 ήταν μία εξαιρετική χρονιά για το τμήμα του θαλάσ-
σιου σκι. Η χρονιά ξεκίνησε με το παγκόσμιο πρωτάθλημα 
νέων στη Χιλή(5-8 Ιανουαρίου) όπου συμμετείχαν με μεγάλη 
επιτυχία οι αθλητές μας Μίκα Παπούδη, Παύλος Ναθαναήλ, 
Αθηνά Ποντίφιξ και Τεσουέρ Άρης. Ο Άρης κατετάγει 7ος στο 
σλάλομ και η Μίκα 8η στις φιγούρες. 

Τον Μάιο ο αθλητής μας Άρης Τεσουέρ, επιβραβεύθηκε για 
την εξαιρετική χρονιά που έκανε το 2016, δεχόμενος πρό-
σκληση για να συμμετάσχει στους αγώνες US masters (μονό 
στο σλάλομ). Το γεγονός το οποίο αποτελεί ιδιαίτερη τιμή κα-
θώς στον αγώνα αυτό συμμετέχουν μόνο κατόπιν προσωπικής 
πρόσκλησης, οι 5 καλύτεροι αθλητές παγκοσμίως σε κάθε 
αγώνισμα. 

Στη συνέχεια είχαμε ένα ακόμα πανελλήνιο ρεκόρ από τον 
Νικόλα Πλυτά που στον διεθνή αγώνα του ΠόρτοΧελίου ‘’με-
γάλωσε’’ το ήδη δικό του πανελλήνιο ρεκόρ στις φιγούρες 
με 9850. 

Επόμενος σημαντικός αγώνας ήταν το πανελλήνιο πρωτάθλη-
μα που έγινε στη λίμνη Στράτου στο Αγρίνιο. 
Ο Ν.Ο.Β συμμετείχε με 20μελή ομάδα και για άλλη μία χρο-
νιά αναδείχθηκε πρωταθλητής και πολυνίκης όμιλος με συνο-
λικά 22 μετάλλια.

Αναλυτικότερα οι κατακτήσεις μεταλλίων των αθλητών μας:

Παπαδοπούλου Νικόλ 
1η σλάλομ και φιγούρες U10 κορίτσια (5,00/25 και 560 βαθ-
μοί)

Λιάπη Τάνια
2η σλαλομ U12 κορίτσια (3, 50/49)

Mαγκαφώση Ελίνα 
1η φιγούρες U12 κορίτσια (1130βαθμοί)

Αντωνάτου Κάλλη
3η σλαλομ και 2η φιγούρες U12 κορίτσια (2,50/43 και 
1120βαθμοί)
Μανουδάκης Υψιλάντης
2ος φιγούρες U12 αγόρια (660βαθμοί)

Κουσαθανά Παυλίνα
3η σλαλομ και φιγούρες U14 κορίτσια (2,50/46 και 320βαθ-
μοί)

Αντωνάτος Γιώργος 
2ος φιγούρες U14 αγόρια (1060 βαθμοί)

Λιάπης Ηλίας
3ος φιγούρες U14 αγόρια (560βαθμοί)

Ναθαναήλ Παύλος
1ος σλαλομ και φιγούρες U17 αγόρια (1/58/11,25 και 3480 
βαθμοί)

Τουτζιαρίδης Βασίλης
2ος σλάλομ και φιγούρες U17 αγόρια (5,00/58/14,25 και 
2770 βαθμοί)

Ποντίφιξ Αθηνά
1η σλάλομ και φιγούρες U17 κορίτσια (2,00/55/12,00 και 
4250βαθμοί)

Παπούδη Μίκα
2η σλάλομ και φιγούρες U17 κορίτσια (1,50/55/12,00 και 
2700βαθμοί)

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ
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Πλυτάς Νικόλας 
1ος φιγούρες Ανδρών 9850 βαθμοί (ισοφάριση πανελληνίου 
ρεκόρ)

Κουσαθανάς Θύμιος
1ος φίγούρες 35+ Ανδρών 2750 βαθμοί

Καμπάνης Ανδρέας 
1ος σλάλομ 55+ Ανδρών 1,50//55/12,00

Αμέσως μετά ο Νικόλας Πλυτάς συμμετείχε στα World Games 
που διεξήχθησαν στην Πολωνία και κατέκτησε την 4η θέση στο 
αγώνισμα των φιγούρων. Aυτή είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία 
του Νικόλα σε κατηγορία ανδρών.

Στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων και κάτω των 21 που 
έγινε στη Σεσένα της Ισπανίας συμμετείχαν η Μίκα Παπούδη, 
ο Παύλος Ναθαναήλ, η Αθήνα Ποντιφίξ και ο Άρης Τεσουέρ. 
Όλοι τους είχαν εξαιρετικά αποτελέσματα με προσωπικά ρε-
κόρ.

Αναλυτικά οι θέσεις που κατέλαβαν:
Παπούδη Μίκα
4η σλαλομ U17 με 3,00/55/12,00
6η φιγούρες U17 με 5120 βαθμούς

Ναθαναήλ Παύλος
4ος σλαλομ U17 με 4,00/58/11,25
7ος σλαλομ U21 με 1,50/58/10,75
12ος φιγούρες U17 με 3180 βαθμούς

Ποντίφιξ Αθηνά
4η σλάλομ U17 με 3,00/55/12,00
13η φιγούρες U17 με 3170 βαθμούς
11η σλάλομ  U21 με 2,00/55/12,00

Τεσουέρ Άρης
6ος σλάλομ U21 με 2,00/58/10,75
14ος φιγούρες U21 ανδρών με 5960 βαθμούς

Η μεγαλύτερη επιτυχία του θαλασσίου σκι για το Ναυτικό ομί-
λο Βουλιαγμένης το 2017 ήταν η κατάκτηση του χάλκινου με-
ταλλίου από τον αθλητή μας Θύμιο Κουσαθανά στις φιγούρες 
(5720 βαθμοί) στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 35+ που έγινε 
στη Ρώμη.

Mini Συνέντευξη Θύμιου Κουσαθανά
Zητήσαμε από τον Θύμιο να μας δώσει μία mini συνέντευξη
1) Έκανες υπομονή 25 χρόνια για να κατακτήσεις αυτό το 
μετάλλιο, ποια ήταν τα συναισθήματα σου όταν τελικά επι-
κυρώθηκε η θέση σου στο βάθρο;

Δεν το έβαλα κάτω ,πάντα προσπαθούσα γιατί πάντα πίστευα ότι 
οποίος προσπαθεί κάποια στιγμή στη ζωή του θα ανταμειφθεί.
Αυτό που θυμάμαι είναι ότι πίστευα πάρα πολύ στον εαυτό μου, 
έδωσα το 110% στον αγώνα και το πάλεψα μέχρι την τελευταία 
στιγμή.

Τα συναισθήματα μου ήταν ανάμεικτα ,μουδιασμένος ,δεν είχα 
συνειδητοποιήσει ότι θα ανέβαινα στο βάθρο για πρώτη φορά 
και θα κρέμαγα στο στήθος μου ένα πανευρωπαϊκό μετάλλιο.

2) Ως μεγαλύτερος αθλητής της ομάδας αυτής και κατά 
περιόδους προπονητής της, τι έχεις να συμβουλέψεις 
τους νεότερους αθλητές;

Θα ήθελα να τους συμβουλέψω να μην το βάζουν κάτω, οποί-
ες δυσκολίες και αν υπάρχουν στο δρόμο τους, να έχουν υπο-
μονή, επιμονή και να πιστεύουν στον εαυτό τους. Ο πρωταθλη-
τισμός δεν έχει μόνο επιτυχίες αλλά και αποτυχίες και μέσα 
από τις αποτυχίες μαθαίνεις και βγαίνεις πιο δυνατός. Μπορεί 
κάποιος να κάνει χρόνια πρωταθλητισμό αλλά να μην έχει κά-
ποιες σημαντικές νίκες, η πορεία και οι προσπάθειες σίγουρα 
θα τον έχουν κάνει καλύτερο άνθρωπο και όταν έρθουν και οι 
σημαντικές επιτυχίες τότε είναι το καλύτερο συναίσθημα. 

3) Τι συμβουλές θα έδινες στους γονείς των νεαρών αθλη-
τών που θέλουν να δουν τα παιδιά τους πρωταθλητές;

Αυτό που θα έλεγα στους γονείς είναι να είναι δίπλα στα παιδιά 
τους,να τα στηρίζουν και να μάθουν να ξεχωρίζουν τον ρόλο 
τους σαν γονείς ,αφήνοντας τον προπονητή να κάνει σωστά την 
δουλειά του. Κάθε αθλητής θέλει την υποστήριξη τόσο των γο-
νιών του όσο και του προπονητή αλλά αυτή πρέπει να είναι 
διαχωρισμένη και να μην μπλέκεται.

Διακάκεια
Στις 16 Σεπτεμβρίου διεξήχθησαν τα Διακάκεια στις εγκατα-
στάσεις του Ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης. Για δεύτερη φορά 
στα χρονικά ο αγώνας έγινε με διεθνή επιμέτρηση και οι αθλη-
τές μας είχαν την ευκαιρία με τα αποτελέσματα τους να αναδεί-
ξουν την εξαιρετική δουλειά που έγινε όλη τη χρονιά από τους 
προπονητές του τμήματος. Και φέτος μας τίμησε με την παρου-
σία του ο κος Σπύρος Διακάκης γιος του αείμνηστου Αθανά-
σιου Διακάκη που ήταν ο άνθρωπος που πρωτοέφερε το θα-
λάσσιο σκι στην Ελλάδα και τον Ναυτικό όμιλο Βουλιαγμένης. 
Θα θέλαμε εδώ να σας θυμίσουμε ότι το 2017 ‘’κλείσαμε’’ 50 
χρόνια από το πρώτο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων που 
διοργανώθηκε το 1967 στις εγκαταστάσεις του ομίλου μας.

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι με την πορεία του στο χώρο 
του θαλάσσιου σκι ο αθλητής μας Άρης Τεσουέρ ανταμείφθη-
κε με μία πλήρη υποτροφία σπουδών στο πανεπιστήμιο Florida 
Southern College.

Προπονητής: Αραχωβίτης Αντώνης, Κουσαθανάς Θύμιος

Προπονητής wakeboard: Τροβάς Πάνος & Άκης, Κουσαθανάς Θύμιος

Έφορος: Μπαλαής Αριστοτέλης

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2016
Με μεγάλη επιτυχία έκλεισε η αγωνιστική χρονιά της ομά-
δας wakeboard του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης αφού 
από τους 18 αθλητές που αποτελείται η ομάδα, οι 13 απέ-
σπασαν μετάλλια σε όλες τις κατηγορίες, στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα 2017 το οποίο διοργανώθηκε στις εγκαταστά-
σεις του ΝΟΒ υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Θαλάσσιου Σκι. 

Αθλητές
Πλυτάς Νικόλας 1 θέση open men
Τροβάς Παναγιώτης 2 θέση open men
Τζόκας Θωμάς 1 θέση Veterans Men
Θωμάς Ζιώγας 2 θέση junior men
Σταικίδη Μαρία Σοφία 2 θέση junior women
Zησοπούλου Σοφία 1 θεση U 12 girls
Παρασκευοπούλου Αλεξάνδρα 2 θέση  U 12 girls
Δημητριάδης Νικόλαος 1 θέση U 12 boys
Δημητριάδης Ανδρέας 2 θέση U 12 boys
Νίτσος Ιωάννης 1 θέση U14 boys
Μάνος Νικόλας  2 θέση U14 boys
Μάνος Κωνσταντίνος 3 θέση U14 boys
Μάνος Κωνσταντίνος 2 θέση U9 boys
Γιαννακός Χαρίτος
Σαζακλής Γιώργος
Πολίτης Γιώργος 
Μάνος Λέων 
Σαράντης Κύρκος

Προπονητής: Τροβάς Άκης
Έφορος: Αριστοτέλης Μπαλαής

Η ομάδα wakeboard στο Ορφανοτροφείο Βου-
λιαγμένης
Το Ορφανοτροφείο της Βουλιαγμένης επισκέφθηκαν  στις 
12/2/17 οι αθλητές wakeboard του Ναυτικού Ομίλου 
Βουλιαγμένης και έδωσαν δωροεπιταγές για τα παιδιά του 
ορφανοτροφείου από τα χρήματα που μάζεψαν στο 2nd 
Christmas Charity Event που διοργάνωσε η VOULIAGMENI 
WATERSKI AND WAKEBOARD SCHOOL στις 11/12/16. 
Τα  παιδιά του ορφανοτροφείου υποδέχτηκαν τους αθλητές 
του ΝΟΒ όπου πέρασαν μαζί τους δύο ευχάριστες ώρες.

Ευχόμαστε και άλλες τέτοιες διοργανώσεις γεμάτες αγάπη 
και χαρά.

WAKEBOARD
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Τα Θεοφάνεια, η επίσημη εορτή του Ναυτικού Ομίλου 
Βουλιαγμένης εορτάστηκαν με την καθιερωμένη μεγα-
λοπρέπεια.

Η ημέρα ξεκίνησε με την όμορφη παρουσίαση της χορογρα-
φίας καλλιτεχνικής κολύμβησης από τις αθλήτριες μας ενώ 
ακολούθησε ο αγιασμός των υδάτων με τους μικρούς μας κο-

λυμβητές να βουτούν με χαρά και ενθουσιασμό στην πισίνα για 
να πιάσουν τον σταυρό όπως προστάζει το έθιμο.

Όπως κάθε χρόνο ακολούθησε η βράβευση των αθλητών μας 
που ξεχώρισαν αθλητικά το 2016, αρίστευσαν στα σχολεία 
τους και αποτέλεσαν παράδειγμα του «ευ αγωνίζεσθαι» για 
τους υπόλοιπους.

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2017

• ΟΜΙΛΙΚΑ •
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Βραβεύει ο κ. Αλέξανδρος Γκιούλης 
Αντισυνταγματάρχης

Βραβεύει 
ο κ. Σπύρος Βαλάτας  

Δημοτικού Συμβουλίου ΒΒΒ

Βραβεύει ο κ. Βασίλης Παπαμιχαήλ 
Δημοτικός Σύμβουλος

Βραβεύει ο κ. Γιώργος Μαυρωτάς 
Βουλευτής του Ποταμιού

Βράβευση Αθλητών

Βραβεύει η κα. Μαρία Σίνα Χοβρή  
Δημoτικός Σύμβουλος

Βραβεύει o κ. Γιάννης Αγαλιώτης  
πρώην Πρόεδρος ΟΑΠΠΑ

Βραβεύει o κ. Παρασκευάς Μαυρωτάς 

1. Νέους Άνδρες Υδατοσφαίρισης. 2. Εφήβους. 1. Παντελής Κυρπόγλου 2. Κωνσταντίνος Χουσιάδας

1. Αντώνης Αραχωβίτης. 2. Δημήτρης Παπαδημητρίου.

Νέες Γυναίκες

Ξανθή Μέλλου, Σοφία 
Μαλκογεώργου, Θύμη 

Ευαγγελία.

2

1
1

21

Βραβεύει 
ο κ. Δημήτρης Δαβάκης

Δημοτικός Σύμβουλος

Βραβεύει 
ο κ. Διονύσης
Γεωργόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος

1. Κύρκος Σαράντης. 
2. Μαρία Σοφία Σταϊκίδη. 
3. Δημητριάδης Ανδρέας. 

4. Θωμάς Ζιώγας.

1

1

6 7 85

Βασίλης Σολιδάκης

Αλίκη Καραντινού

Εμμανουήλ Μανιαδάκης

2

3 1

4

2

5

3

6

4

Δημήτρης Δημητριάδης

1. Παναγιώτα Λιάπη. 2. Ηλίας Λιάπης. 3. Θύμιος Κουσαθανάς.

1. Ugo Piovan, Ευστάθιος Καλογερόπουλος, Δημήτρης Κουρούβανης. 2. Νίκος 
Δελαγραμμάτικας, Εμμανουήλ Ζερδεβάς, Δημήτρης Κουρούβανης. 3. Χρήστος Αφρουδάκης.

3

Βραβεύει η κα. Νανά Στασινού  
Σύμβουλος Δημ.Σχέσεων του Υπ. Πολιτισμού

Γυναικεία Ομάδα Υδατοσφαίρισης

Γυναικεία Ομαδα Καλλιτεχνικής 
Κολύμβησης

1

Βραβεύει 
ο κ. Κίμων Συραντζής  

Υπο. Αντισμήναρχος
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1η θέση ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ στα Laser 4.7
1η θέση ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ στα Laser 
4.7

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ
4η θέση ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Techno στο Σοπότ 
-Πολωνία
3η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα  
Techno

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΙΚΗ
5η θέση ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Techno στο 
Τόρμπολε-Ιταλία
2η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
Techno

ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
4η θέση στο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ masters Formula
1η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
Formula

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
Ως μέλη της Εθνικής ομάδας της 
συγχρονισμένης κολύμβησης:
ΜΕΛΛΟΥ ΞΑΝΘΗ & ΘΥΜΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2η θέση στο COMBO στο 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ στη Νετάνια 
του Ισραήλ

Ως μέλος της Εθνικής ομάδας της 
συγχρονισμένης κολύμβησης:
ΜΑΛΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ
6η θέση στο COMBO και 7η στο 
ΝΤΟΥΕΤΟ στο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ στο 
Καζάν
6η θέση στο ΝΤΟΥΕΤΟ στο 11o World 
Trophy στη Γιανγκτσου της Κίνας

Ως μέλος της Εθνικής ομάδας της 
συγχρονισμένης κολύμβησης:

ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
5η θέση στο COMBO 
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ στο Λονδίνο

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΤΥΧΕΙ 
1η, 2η ΚΑΙ 3η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ 2015

ΤΜΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ 
ΠΟΝΤΙΦΗΞ ΑΘΗΝΑ
1η Πανελλήνια νίκη στο Σλάλομ, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία Γυναικών
1η Πανελλήνια νίκη στο Σλάλομ, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία κάτω των 17

ΠΑΠΟΥΔΗ ΜΙΚΑΕΛΑ
1η Πανελλήνια νίκη στις Φιγούρες, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία κάτω των 17 
1η Πανελλήνια νίκη στις Φιγούρες, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία Γυναικών 
2η Πανελλήνια νίκη στο Σλάλομ, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία Γυναικών
3η Πανελλήνια νίκη στο Σλάλομ, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία κάτω των 17

ΜΑΓΚΑΦΩΣΗ ΕΛΙΝΑ
1η Πανελλήνια νίκη στις Φιγούρες, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία κορίτσια κάτω των 10

ΝΤΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
1η Πανελλήνια νίκη στο Σλάλομ, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία κορίτσια κάτω των 10
2η Πανελλήνια νίκη στις Φιγούρες, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία κορίτσια κάτω των 10

ΠΑΣΧΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
2η Πανελλήνια νίκη στις Φιγούρες, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 

κατηγορία κορίτσια κάτω των 17

ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΥΜΙΟΣ
2η Πανελλήνια νίκη στις Φιγούρες, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία Ανδρών

ΛΙΑΠΗΣ ΗΛΙΑΣ
1η Πανελλήνια νίκη στις Φιγούρες, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία κάτω των 12
2η Πανελλήνια νίκη Σλάλομ, στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία κάτω των 12

ΛΙΑΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1η Πανελλήνια νίκη στις Φιγούρες, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία κάτω των 12
2η Πανελλήνια νίκη Σλάλομ, στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία κάτω των 12

ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΠΑΥΛΟΣ
2η Πανελλήνια νίκη στο Σλάλομ, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία αγόρια κάτω των 17
2η Πανελλήνια νίκη στο Σλάλομ, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία Ανδρών
3η Πανελλήνια νίκη στις Φιγούρες, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία Ανδρών

ΝΤΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2η Πανελλήνια νίκη στο Σλάλομ, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία αγόρια κάτω των 10
2η Πανελλήνια νίκη στις Φιγούρες, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία αγόρια κάτω των 10

ΝΤΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
1η Πανελλήνια νίκη στο Σλάλομ, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία αγόρια κάτω των 10
2η Πανελλήνια νίκη στις Φιγούρες, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία αγόρια κάτω των 10

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 

ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
2η θέση LEN TROPHY 
2η θέση στο Πρωτάθλημα 
Υδατοσφαίρισης Ελλάδας Α1 Γυναικών
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΜΑΥΡΩΤΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΖΟΦΩΛΗ ΝΙΟΒΗ    
ΞΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  
KONTOΓΙΑΝΝΗ ΤΙΝΑ   
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΟΥΒΔΟΥ ΕΛΕΝΑ   
ΡΟΥΜΠΕΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΟΤΣΙΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ  
ΣΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ  
ΚΩΤΣΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ       
ΜΑΜΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ  
ΧΥΔΗΡΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

Ως ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
6η θέση στους ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ 
ΑΓΩΝΕΣ στο Βελιγράδι
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΚΟΥΒΔΟΥ ΕΛΕΝΑ, ΞΕΝΑΚΗ 
ΕΛΕΝΗ, ΡΟΥΜΠΕΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, 
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ & 
ΧΥΔΗΡΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

Ως ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
3η θέση στο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ στο Άλφεν Ολλανδίας

ΜΑΥΡΩΤΑ ΙΦΙΓΕΝΙΑ, ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΞΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, 
ΣΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ & 
ΧΥΔΗΡΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

Ως ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΝΕΑΝΙΔΩΝ:
6η θέση στο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ στη Νέα Ζηλανδία
ΜΑΥΡΩΤΑ ΙΦΙΓΕΝΙΑ, ΚΟΤΣΙΩΝΗ 
ΜΑΡΙΝΑ, ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, 
ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

Ως ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:
1η θέση στους ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ 
ΑΓΩΝΕΣ στο Bελιγράδι
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΗΛΙΑΝΝΑ & ΙΩΑΝΝΙΔΗ 
ΑΡΤΕΜΙΣ

Ως ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΑΝΔΡΩΝ:
6η θέση στους ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ 
ΑΓΩΝΕΣ στο Ρίο
3η θέση στο WORD LEAGUE
4η θέση στο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ στο Βελιγράδι
ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ως ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΠΑΙΔΩΝ:
2η θέση στους ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ 
ΑΓΩΝΕΣ στη Σερβία
PIOVAN UGO, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ 
ΝΙΚΟΣ

Ως ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ:
5η θέση στο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ στο Άλφεν Ολλανδίας
ΖΕΡΔΕΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 
ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ & 
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ως ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΦΗΒΩΝ:
6η θέση στο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ στο Μαυροβούνιο
ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ & 
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ
ΠΛΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
κάτω των 21 ετών
4η νίκη στις Φιγούρες
1η Πανελλήνια νίκη στις Φιγούρες 
Ανδρών
1η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Wakeboard στην 
κατηγορία Mens open.

ΤΕΣΟΥΕΓΙΕΡ ΑΡΗΣ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
Αγοριών κάτω των 17 ετών
6η νίκη στις Φιγούρες 
1η Πανελλήνια νίκη στο Σλάλομ στην 
κατηγορία Αγόρια κάτω των 17 ετών

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

• ΟΜΙΛΙΚΑ •

u
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ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
ΚΩΣΤΙΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΖΑΜΠΑΖΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΛΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ-ΛΑΛΛΗ ΛΥΔΙΑ 
3η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
στην κατηγορία πανκορασίδων Β΄ 
στα 50 μ. ,στα 100 μ. και 200 μ. 
επιφανείας.

ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
2η θέση στο Πρωτάθλημα 
Υδατοσφαίρισης Α1 Ανδρών 
2η θέση στο Κύπελλο Ελλάδας 
ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΒΕΛΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΓΟΥΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΛΜΙΣΙΑΝ ΑΡΤΙΝ
ΠΑΤΕΡΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΖΕΡΔΕΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
(ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ)
ΘΕΟΔΟΣΗΣ–ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ-
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
VICALO OLIVER 
ΚΑΛΗΣ ΦΟΙΒΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΟΛΟΧΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΑΠΟΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΠΕΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3η θέση στο Πρωτάθλημα 
Υδατοσφαίρισης Nέων Ανδρών 

ΒΛΑΧΟΤΑΣΙΟΣ ΒΑΙΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΑΡΗΣ
ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΜΟΛΟΧΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΗΣ –ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΤΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΖΕΡΔΕΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΖΗΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΗΣ ΦΟΙΒΟΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

1η θέση στο Πρωτάθλημα 
Υδατοσφαίρισης Εφήβων 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΒΛΑΧΟΤΑΣΙΟΣ ΒΑΙΟΣ
ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΑΡΗΣ
ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ 
3η Πανελλήνια νίκη στο Σλάλομ 
& Φιγούρες, στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα στην κατηγορία αγόρια 
κάτω των 10

ΝΤΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 
3η Πανελλήνια νίκη στις Φιγούρες & 
Σλάλομ, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
στην κατηγορία άνω των 45

ΤΟΥΤΖΙΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
2η Πανελλήνια νίκη στο Σλάλομ, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία άνω των 45

ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2η Πανελλήνια νίκη στο Σλάλομ, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία άνω των 55

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3η Πανελλήνια νίκη στο Σλάλομ, 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην 
κατηγορία άνω των 55

ΤΜΗΜΑ WAKEBOARD
ΖΙΩΓΑΣ ΘΩΜΑΣ
1η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Wakeboard στην 
κατηγορία Junior Men

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
2η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Wakeboard στην 
κατηγορία Boys under 14

ΤΡΟΒΑΣ ΠΑΝΟΣ
3η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Wakeboard στην 
κατηγορία Mens open

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
3η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Wakeboard στην 
κατηγορία Boys under 14

ΚΥΡΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 
3η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Wakeboard στην 
κατηγορία Masters Men

ΣΤΑΙΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ -ΣΟΦΙΑ
3η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Wakeboard στην 
κατηγορία Junior Women

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ - 
ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ
ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Laser Radial Ανδρών 
1η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Laser Radial Νέων 
Ανδρών

ΚΥΡΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
2η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Laser Radial Νέων 
Ανδρών
3η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Laser Radial Ανδρών

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
1η Πανελλήνια tνίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Laser 4,7 Νεανίδων

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
3η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Techno

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
Ομάδα ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2η θέση στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ OPEN στο COMBO, 
& ΟΜΑΔΙΚΟ και 3η θέση στο 
ΝΤΟΥΕΤΟ με τις:
ΑΛΖΙΓΚΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΛΗ

ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ
ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΜΑΛΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
ΜΕΛΛΟΥ ΞΑΝΘΗ 
ΣΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΠΑΧΤΖΕΒΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΦΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

Ομάδα ΝΕΑΝΙΔΩΝ
2η θέση στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ NΕΑΝΙΔΩΝ στο 
COMBO, ΟΜΑΔΙΚΟ & ΝΤΟΥΕΤΟ και 
3η θέση στο ΣΟΛΟ με τις:
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΛΙΑ
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΣΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΘΥΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΙΛΝΤ
ΚΑΠΑΜΑΤΖΙΑΝ ΒΕΡΚΙΝΕ
ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΜΑΛΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΦΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΜΑΛΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗ ΦΛΩΡΑ
ΜΕΛΛΟΥ ΞΑΝΘΗ

Στο ντουέτο συμμετείχαν:
ΜΑΛΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΜΕΛΛΟΥ 
ΞΑΝΘΗ με αναπληρωματική 
ΣΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
και στο σόλο η 
ΜΑΛΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ

3η θέση στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄ στο 
ομαδικό & combo με τις :
ΘΥΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΛΟΥ ΞΑΝΘΗ
ΚΑΠΑΜΑΤΖΙΑΝ ΒΕΡΚΙΝΕ
ΣΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

• ΟΜΙΛΙΚΑ •
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ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ)
ΠΑΤΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
PIOVAN UGO

1η θέση στο Πρωτάθλημα 
Υδατοσφαίρισης Παίδων 
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ
ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΔΩΝΙΣ
ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΛΑΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
ΒΛΑΧΟΤΑΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΜΠΙΝΕΤΖΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΖΩΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΩΡΖΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΤΖΕΡΑΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΤΕΡΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΙΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΛΟΥΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΕΛΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

1η θέση στο Πρωτάθλημα 
Υδατοσφαίρισης Μίνι Παίδων 
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΘΕOΔΩΡΟΣ
ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΒΑΛΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΕΛΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΛΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΛΑΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΑΒΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΖΕΡΑΙΣΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΟΤΣΚΑΡ ΑΛΕΞ
ΦΩΤΑΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΔΕΝΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΜΑΛΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2η θέση στο Πρωτάθλημα 
Υδατοσφαίρισης Ελλάδας Α1 Γυναικών
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΖΟΦΩΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΒΑΡΕΛΙΔΗ ΖΩΗ
ΝΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΖΕΡΟΥΝΙΑΝ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΑΥΡΩΤΑ ΑΜΑΛΙΑ
Οι άλλες 14 αθλήτριες που 
συντέλεσαν στην ανωτέρω νίκη 
αναφέρθηκαν στις διεθνείς νίκες.

1η θέση στο Πρωτάθλημα 
Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΡΣΑ
ΜΑΝΙΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΥΡΩΤΑ ΑΜΑΛΙΑ
ΒΑΡΕΛΙΔΗ ΖΩΗ
ΜΑΥΡΩΤΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΖΟΦΩΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΟΦΩΛΗ ΝΙΟΒΗ
ΝΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΖΕΡΟΥΝΙΑΝ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΞΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΗΛΙΑΝΝΑ
ΣΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -ΕΛΕΝΗ
ΚΟΤΣΙΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΧΥΔΗΡΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

1η θέση στο Πρωτάθλημα 
Υδατοσφαίρισης Νεανίδων 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΡΣΑ
ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΛΕΝΑ
ΜΑΥΡΩΤΑ ΑΜΑΛΙΑ
ΒΑΡΕΛΙΔΗ ΖΩΗ
ΜΑΥΡΩΤΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΖΟΦΩΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΝΤΑΣΙΟΥ ΑΛΙΚΗ
ΚΑΙΑΦΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΡΑΣΑΚΗ ΗΛΙΑΝΝΑ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΗΛΙΑΝΝΑ
ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΑ
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
ΣΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ
ΚΟΣΙΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

3η θέση στο Πρωτάθλημα 
Υδατοσφαίρισης Κορασίδων 
ΑΣΚΕΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΜΑΥΡΩΤΑ ΔΑΝΑΗ

ΚΑΙΑΦΑ ΕΛΕΝΗ 
ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑ ΘΩΜΑΙΣ
ΚΑΙΑΦΑ ΤΙΝΑ
ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΕΡΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΝΤΑΣΙΟΥ ΑΛΙΚΗ
ΚΡΑΣΑΚΗ ΗΛΙΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΥΡΩΤΑ ΛΥΔΙΑ

1η θέση στο Πρωτάθλημα 

Υδατοσφαίρισης Mίνι Κορασίδων  
ΚΑΙΑΦΑ ΤΙΝΑ
ΜΑΥΡΩΤΑ ΛΥΔΙΑ
ΚΑΛΑΙΤΖΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑ ΘΩΜΑΙΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΠΙΦΣΑ ΔΑΝΑΗ
ΚΑΠΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ –ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΡΦΑΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ- ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΚΑΤΣΩΝΗ ΛΥΔΙΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ
ΚΟΝΔΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΣΑΝΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΚΟΣΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΧΕΛΜΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
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ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 
ΑΣΚΕΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 19 & 11/15 στη Γ΄ Γυμνασίου, στο  
4ο  Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΚΙΜΩΝ 19 & 5/10 στη Α΄ Λυκείου, στο 
Γενικό Λύκειο Εκπαιδευτηρίων Γείτονα
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 19 & 1/15 στη Α΄ Γυμνασίου, 
στο 2ο Γυμνάσιο Ελληνικού-ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΧΕΛΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΣΑΒΒΑΣ 19 & 3/15 στη Γ΄ 
Γυμνασίου, στο 2ο  Γυμνάσιο Βούλας

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ -WAKEBOARD
ΣΤΑΙΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ 19 & 2 στη Γ΄ Γυμνασίου, στο 
Ιδιωτικό American Community Schools
ΠΑΣΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 19 & 1/10 στη  Γ΄ Λυκείου, στο 
Γενικό Βάρης

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 
ΑΡΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 19 & 9/15 στη Α΄ Γυμνασίου, 
στο Γυμνάσιο Εκπαιδευτηρίων Γείτονα

ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 19 & 11/15 στη Α΄ Γυμνασίου, 
στο Γυμνάσιο Βουλιαγμένης
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 19 & 11/15 στη Α΄ 
Γυμνασίου, στο Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού ς

ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ 
ΚΟΥΡΓΙΤΑΚΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 19 & 1 στη  Α΄ Λυκείου, στο 
Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
ΚΟΥΡΓΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 & 12/16 στη Β΄ 
Γυμνασίου, στο 9ο Γυμνάσιο Αθηνών
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 & 12/15 στη Γ΄ 
Γυμνασίου, στο Γυμνάσιο Βουλιαγμένης
ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 19& 10/15 στη Γ΄ Γυμνασίου, στο 
Ιδιωτικό Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα

ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ 2016
Απονέμει ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος Δήμαρχος
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1. Μιχαέλα Κουργιτάκου. 2. Εμμανουήλ 
Μανιαδάκης. 3. Ευστράτιος Σταματόπουλος. 
4. Φιλίππα Αρτικοπούλου 5. Θανάσης 
Μανιαδάκης. 6. Παναγιώτης Κουργιτάκος. 
7. Φίλιππος Σάββας Χέλμης. 8. Αλεξάνδρα 
Καλαιτζή. 9. Αλεξάνδρα Πάσχου. 10. Γεωργία 
Ασκερίδου. 11. Σταικίδη Μαρία Σοφία.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ «ΕΥ’ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»
Βραβεύουν ι κ. Πέτρος Φιλίππου Αντιπεριφερειάρχης 

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ
ΑΡΗΣ ΤΕΣΟΥΕΓΙΕΡ

Ο  Άρης Τεσουέγιερ βραβεύεται για 
το ήθος του και την επιμονή του 

που ως οδηγό διαθέτει πάντα στην 
αγωνιστική του διαδρομή. Απέδειξε 
για μια ακόμη χρονιά, πως το να θέτεις 
ταυτόχρονα στόχο και να τον υπηρετείς 
με μέθοδο και πειθαρχία αποτελεί συ-
νταγή για  επιτυχία που όταν συνοδεύ-
εται και από δύο πανελλήνιο ρεκόρ η 
επιβράβευση είναι διπλή.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΦΑΝΟΥ

Το ήθος, η ευγένεια και η πειθαρχία 
είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν 

απόλυτα την Ευδοκία η οποία αποτελεί 
ένα υγιές πρότυπο αθλητικού πνεύματος 
προς τις υπόλοιπες αθλήτριες. Συνεπής 
και αφοσιωμένη στο αθλητικό πρόγραμ-
μα πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τις συ-
ναθλήτριες της και να συνεργαστεί με 
την προπονήτρια της.

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ

Γέννημα θρέμμα του Ομίλου μας. 
Αγωνίστηκε σε όλες τις κατηγορίες 

κερδίζοντας πρωταθλήματα ουκ ολίγα. 
Παίκτης με προσωπικότητα, με συνέ-
πεια, με συμπεριφορά άψογη. Ευχόμα-
στε να συνεχίσει την καταξιωμένη πο-
ρεία του στην ομάδα που τον ανέδειξε. 

ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

Άριστος μαθητής με αποτέλεσμα  
φέτος την εισαγωγή του στο πανε-

πιστήμιο της Πάτρας – χημικών μηχα-
νικών. Άριστος αθλητής, που αν εξαι-
ρέσουμε την περασμένη χρονιά που 
λόγω σοβαρού τραυματισμού του ανα-
γκάσθηκε να μείνει έξω από τους αγώ-
νες, δεν έχασε την κορυφή του βάθρου 
ούτε σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. 
Άριστος με τους προπονητές του και με 
τους συναθλητές του, γεμάτος σεμνότη-
τα και πειθαρχία.

WAKEBOARD
ΝΙΚΟΣ ΠΛΥΤΑΣ

O Νίκος απέδειξε για μια ακόμη 
φορά πως διαθέτει τα χαρακτη-

ριστικά εκείνα που είναι απαραίτη-
τα για να πετυχαίνει πολύ υψηλούς 
στόχους. Δεν αρκέστηκε μόνο στο 
πληθωρικό ταλέντο του, δούλεψε με 
επιμονή και μέθοδο προκειμένου να 
επιτύχει το στόχο του, επιδεικνύοντας 
όμως παραδειγματικό ήθος και συ-
μπεριφορά, ώστε να συνθέσει τελι-
κά παραδειγματική ωριμότητα και να 
αισθανόμαστε τιμή που τον έχουμε 
στον όμιλό μας.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΔΑΦΝΗ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ

Για το ήθος της, την εργατικότητά και 
την αγωνιστικότητά της στις προπονή-

σεις και τους αγώνες καθώς και για το 
ομαδικό πνεύμα που την διακατέχει.

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΡΟΥΜΠΕΣΗ

Καταξιωμένη αθλήτρια από μικρό 
παιδί αγωνίζεται στο τμήμα υδατο-

σφαίρισης του Ομίλου μας, πρότυπο και 
παράδειγμα για τις νεαρές αθλήτριες, 
που το αγάπησε και πολύ γρήγορα δί-
νοντας όλο της τον εαυτό, έγινε στέλε-
χος της πρώτης γυναικείας ομάδας και 
συνέβαλε σημαντικά στις κατακτήσεις 
των πρωταθλημάτων. Διακρίνεται για 
το αγωνιστικό της πνεύμα την συνέπεια, 
την πειθαρχία τη σωστή συμπεριφορά 
προς τις συναθλήτριες της και το ήθος 
της. Ιδιαίτερα φέτος παρόλο το σοβαρό 
τραυματισμό της- που την οδήγησε στο 
χειρουργείο-συνέχισε να αγωνίζεται με 
σθένος και ήταν η τελευταία χρονιά της 
ως ενεργή αθλήτρια. Της ευχόμαστε 
κάθε επιτυχία στη νέα της σταδιοδρομία.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ

Ο Θανάσης είναι αθλητής με εξαι-
ρετικό ήθος και ευγένεια, πάντα 

πρόθυμος να βοηθήσει τους συναθλη-
τές του. Πειθαρχία και σεβασμός, δύο 
λέξεις που τον συνδέουν άμεσα με τον 
προπονητή του που έχουν ως αποτέλε-
σμα την εξαιρετική του πρόοδο στη κα-
τηγορία του optimist. Τέλος, είναι άρι-
στος μαθητής στο σχολείο με ιδιαίτερη 
έφεση στα μαθηματικά.

• ΟΜΙΛΙΚΑ •
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Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά με μεγάλη επιτυχία 
και προσέλευση πραγματοποιήθηκε η καθιερωμέ-
νη εκδήλωση της Πρωτομαγιάς όπου τα μέλη του 

Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης είχαν την ευκαιρία να 
συναντηθούν και να απολαύσουν την υπέροχη λιακάδα, 
το barbeque αλλά και τα στεφάνια από λουλούδια που 
είχαν ετοιμάσει τα μέλη μας το ζεύγος Σάκη και Λία Μη-
τροπούλου.

Η εκδήλωση αυτή παραδοσιακά είναι η εναρκτήρια της 
καλοκαιρινής σεζόν και η πρώτη επίσημη συνάντηση 
των μελών του ΝΟΒ στον αγαπημένο τους χώρο.

Πρωτομαγιά 
στον Όμιλο 

u

• ΟΜΙΛΙΚΑ •
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• ΟΜΙΛΙΚΑ •

Παρουσίαση του 
σκάφους Anvera S από 

την ΕΚΚΑ Yachts

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσίαση του σκάφους 
Anvera S από την ΕΚΚΑ Yachts, η οποία πραγματοποιήθη-
κε στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης το 
απόγευμα της Πέμπτης 13 Ιουλίου 2017.

Πολλοί οι καλεσμένοι που έσπευσαν να ανταποκριθούν στην 
πρόσκληση να γνωρίσουν από κοντά το εντυπωσιακό σκάφος 
που βρέθηκε για μία ημέρα στην προβλήτα του Ν.Ο.Β.

website: http://www.ekkayachts.com
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• ΟΜΙΛΙΚΑ •

Πολιτιστική Εκδήλωση 
και Dinner Gala του 
«EUROMEDLAB»!

Την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 ο Ναυτικός Όμιλος 
Βουλιαγμένη είχε την χαρά να φιλοξενήσει την πο-
λιτιστική εκδήλωση και το Dinner Gala του 22nd 

IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine “EUROMEDLAB 2017” που 
διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημεί-
ας και Κλινικής Βιοχημείας, την International Federation 
of Clinical Chemistry και την European Federation of 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

Οι προσκεκλημένοι της εκδήλωσης του συνεδρίου που 
προέρχονταν κυρίως από το εξωτερικό εντυπωσιάστηκαν 
από την ομορφιά του Ομίλου μας ενώ απήλαυσαν Ελληνι-
κό φαγητό και επίδειξη παραδοσιακών χορών. Το Bar Molos στην προβλήτα του Ναυτικού Ομίλου 

Βουλιαγμένης το 2017 συμπλήρωσε 15 χρόνια 
λειτουργίας και αδιάλειπτης εξυπηρέτησης των με-

λών, των αθλητών και των φίλων τους. 

Με την ευκαιρία αυτή ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης 
άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχτηκε σε ένα μεγάλο πάρτι 
στο χώρο της Νότιας Πλαζ με μουσική και χορό, τα μέλη, 
τους αθλητές, τους φίλους και τους γνωστούς οι οποίοι 
μαγεύτηκαν από το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα. 

Χριστουγεννιάτικος Χορός 2017

15 χρόνια Bar Molos

Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιή-
θηκε στο κέντρο CASANOVA στη Βουλιαγμένη ο 
Χριστουγεννιάτικος Χορός των μελών του Ναυτικού 

Ομίλου Βουλιαγμένης.

Ήταν μια όμορφη, γιορτινή βραδιά όπου τα μέλη είχαν την 
ευκαιρία να συναντηθούν και να ανταλλάξουν ευχές πριν 
την εορταστική περίοδο. Την εκδήλωση πλαισίωσε με την 
ωραία φωνή και τα τραγούδια του ο μεγάλος τραγουδι-
στής μας, Σταμάτης Κόκοτας. 
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Την Κυριακή 14 Μαΐου ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης διοργά-
νωσε σε συνεργασία με την Κατερίνα Τοπούζογλου, Shark Aware 
Instructor, σεμινάριο για την προστασία του καρχαρία και του θα-

λάσσιου οικοσυστήματος.

Το σεμινάριο που διήρκησε  μιάμιση ώρα κράτησε ζωντανό το ενδια-
φέρον των αθλητών και των μελών του ΝΟΒ ενώ στο τέλος δόθηκε  
δίπλωμα παρακολούθησης του οργανισμού Project Aware (θυγατρική 
της Padi).

Μετά το τέλος του σεμιναρίου ακολούθησε δράση ενημέρωσης και 
καθαρισμού του θαλάσσιου χώρου με τη συμμετοχή των μελών και των 
αθλητών του ομίλου μας.

Σεμινάριο για την 
προστασία του καρχαρία 

και του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος

• ΟΜΙΛΙΚΑ •
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• ΟΜΙΛΙΚΑ •

Enhancing Sea Sports through Shipping

Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου ο Ναυτικός Όμιλος 
Βουλιαγμένης είχε την χαρά να φιλοξενήσει καλεσμέ-
νους από τον ναυτιλιακό χώρο και όχι μόνο σε μία εκ-

δήλωση με θέμα την ενίσχυση των αθλημάτων του υγρού 
στίβου από τον χώρο της ναυτιλίας.

Η Πρόεδρος του ΝΟΒ, κυρία Στέλλα Λαζάρου-Τίγκα μίλησε 
για τους σκοπούς του σωματείου, τις μεγάλες διεθνής επι-
τυχίες των αθλητών μας την φετινή χρονιά αλλά και για την 
ιστορία του Ομίλου.

Ευχαριστούμε τις εταιρείες Antipollution SA, την Tototheo 
Maritime, το ξενοδοχείο Kallichoron στην Αστυπάλαια, την 
σχεδιάστρια κοσμημάτων Ουρανία Κάκαρη και τα μέλη μας 
κυρία Ελπινίκη Πετράκη και Χριστίνα Πετράκη – Winters για 
την στήριξη της εκδήλωσης.

Τέλος ευχαριστούμε τα μέλη μας κυρία Άννυ Ζαδέ και κύ-
ριο Γιάννη Φαράκλα με το www.allaboutshipping.co.uk για 
την άριστη διοργάνωση και την έμπνευση τους για αυτή την 
όμορφη συνάντηση.

u
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• ΟΜΙΛΙΚΑ •

Απονομή πιστοποιήσης
Water Sports Certified Quality

Πρόγραμμα Εκγύμνασης για 
τα μέλη του Ν.Ο.Β.-
NOV Fitness Club

Με μεγάλη επιτυχία και παρουσία εκ-
προσώπων των θαλάσσιων σπορ και 
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,  
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση απο-
νομής της πιστοποίησης Water Sports 
Certified Quality στην επιχείρηση 
εκμίσθωσης θαλάσσιων σπορ του 
Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης 
(ΝΟΒ) VOULIAGMENI WATER SKI & 
WAKEBOARD SCHOOL από την TÜV 
AUSTRIA HELLAS.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης το-
νίστηκε ότι το πρωτοποριακό σε πα-
νευρωπαϊκό επίπεδο σχήμα πιστοποί-
ησης, το οποίο αποτελεί αποτέλεσμα 
της συνεργασίας της TÜV AUSTRIA 
HELLAS με τον μη κερδοσκοπικό ορ-
γανισμό Safe Water Sports, διασφα-
λίζει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
και την εφαρμογή αυστηρών κανόνων 
ασφαλείας. Ιδιαίτερη ειδική αναφορά 
έγινε στην προστιθέμενη αξία της πιστο-
ποίησης και της αναγνωσιμότητας και 
της αξιοπιστίας του Σήματος Πιστοποί-
ησης στην προσπάθεια προσέλκυσης 
πελατών-χρηστών των υπηρεσιών των 
επιχειρήσεων εκμίσθωσης θαλάσσιων 
σπορ, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ο κ. Χαράλαμπος Αγγελούδης, Διευ-
θυντής Πιστοποίησης Συστημάτων και 

Προϊόντων της TÜV AUSTRIA HELLAS, 
έκανε ειδική αναφορά στην προστιθέμε-
νη αξία της πιστοποίησης Water Sports 
Certified Quality στα θαλάσσια σπορ 
καθώς και στη συμβολή της στην ανα-
βάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Η κα Στέλλα Λαζάρου Τίγκα, Πρόε-
δρος του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγ-
μένης, τόνισε τη σημασία της έννοιας 
της πιστοποίησης με την ουσιαστική και 
όχι την τυπική πλευρά της, καθότι προ-
τεραιότητα του ΝΟΒ είναι τα παιδιά και 
οι αθλητές του. Επεσήμανε μάλιστα ότι 
η στάση αυτή δεν είναι αποτέλεσμα της 
ανάγκης συμμόρφωσης με την υπάρ-
χουσα νομοθεσία αλλά απόρροια του 
αισθήματος ευθύνης και συνέπειας για 
την ασφάλεια των αθλητών.

Ο κ. Χρήστος Αφρουδάκης, Διεθνής 
Αθλητής Water Polo και πρεσβευτής 
του Safe Water Sports, εξέφρασε την 
περηφάνια του για την πρωτοποριακή 
πιστοποίηση του ΝΟΒ και ανέδειξε την 
ανάγκη «σεβασμού» προς την θάλασσα 
προτείνοντας την εντατικοποίηση της εκ-
παίδευσης και της ενημέρωσης, ώστε 
όλοι να απολαμβάνουν με ασφάλεια τα 
θαλάσσια σπορ.

Ο κ. Παναγιώτης Τροβάς, Πρωταθλη-

τής και προπονητής wakeboard και ο κ. 
Άκης Τροβάς, προπονητής Θαλάσσιου 
Σκι και wakeboard και ιδιοκτήτες της 
επιχειρησης, τόνισαν την ανάγκη ενη-
μέρωσης  των νέων αθλητών, αλλά και  
καθένα που ασχολείται με τα θαλάσσια 
σπορ σχετικά με τους κανόνες ασφαλεί-
ας και εξέφρασαν την ελπίδα όλες οι 
σχολές εκμίσθωσης θαλάσσιων σπορ 
να τηρούν τα αυστηρά πρότυπα που έχει 
θέσει η TÜV AUSTRIAHELLAS και ο 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός Safe 
Water Sports.

Ο κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης , Πρό-
εδρος του Safe Water Sports , μίλησε 
για τις δράσεις του μη-κερδοσκοπικού 
Οργανισμού που έχουν σαν στόχο την 
πρόληψη των ατυχημάτων και την ενί-
σχυση της ασφάλειας στη θάλασσα 
και τα σπορ. Ανάμεσα σε αυτές, όπως 
ανέφερε, ξεχωρίζει η πρωτοβουλία για 
την πιστοποίηση των επιχειρήσεων εκμί-
σθωσης θαλασσίων σπορ με το ιδιωτικό 
πρότυπο “Certified Quality” που έχει 
αναπτυχθεί σε συνεργασία με την TUV 
Austria Hellas, μια πρωτοβουλία που 
μπορεί να κάνει τη χώρα μας υπόδειγμα 
ασφάλειας και οργάνωσης στον χώρο 
των αθλητικών και ψυχαγωγικών δρα-
στηριοτήτων που γίνονται στη θάλασσα.

Τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης έχουν τη δυνατότητα να συμμε-
τέχουν είτε σε αθλητικά προγράμματα ειδικά διαμορφωμένα για τις ανάγκες 
τους  με την επίβλεψη και καθοδήγηση των γυμναστών και των προπονητών 

είτε σε πρόγραμμα ελεύθερης κολύμβησης στην πισίνα και ελεύθερη χρήσης του 
γυμναστηρίου. 

Μετά από το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν τα μέλη, το 2107 διευρύνθηκε το ωρά-
ριο της ελεύθερης κολύμβησης στην πισίνα, με διαδρομές και τις βραδινές ώρες.

Επιπλέον πληροφορίες στη Γραμματεία του ΝΟΒ: 210 89 62 416
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Εκδήλωση για το 
αναναικισμένο εντευκτήριο 

του Ν.Ο.Β.

Το Εντευκτήριο του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, ο αγαπημένος 
χώρος των μελών και των αθλητών ανακαινίστηκε και ανανεώθηκε.

Με την ευκαιρία αυτή την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, διοργανώθηκε μία όμορφη 
βραδιά με τους ήχους του Σαξοφώνου του Alegro και τη ζεστή φωνή της 
Φωτεινής.

Όσοι βρεθήκαν εκεί, απήλαυσαν πεντανόστιμα μεζεδάκια και καλό κρασί 
και είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν σε κλίμα προθέρμανσης για της γιορ-
τινές ημέρες.

• ΟΜΙΛΙΚΑ •






