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Στιγμιότυπο από την προσπάθεια
του Αλέξανδρου Καλπογιαννάκη
στο Μπουένος Άιρες

NEO DS 7 CROSSBACK

Η τόλµη οδηγεί στην υπεροχή

ªøåäéáóíÛîï çéá Þìïù÷ ôïù÷ ïòáíáôéóôÛ÷ ëáé ðòöôïðÞòïù÷. ¡éá Þìïù÷ áùôïà÷ ðïù ðáõéÀúïîôáé íå ëáõåôÝ ëáéîïôÞíï ðïù 
áðïçåéñîåé ôèî ïäèçéëÜ ôïù÷ åíðåéòÝá. Æï DS 7 CROSSBACK óèíáôïäïôåÝ ôï íÛììïî ôè÷ ðïìùôåìïà÷ ëáôèçïòÝá÷ ôöî SUV. 
ªàçøòïîï, óøåäéáóôéëÀ áîáôòåðôéëÞ ëáé ðéóôÞ óôè æéìïóïæÝá ôè÷ DS AUTOMOBILES, íå Àòéóôè ðïéÞôèôá ùìéëñî, ùðÛòôáôè 
Àîåóè ëáé ôåøîïìïçéëÜ ùðåòïøÜ. To ðîåàíá ôè÷ AVANT - GARDE åÝîáé åäñ, óôèî ðéï ëùòÝáòøè íïòæÜ ôïù. 

ºìåÝóôå Ûîá test drive óôï DS Store Athens. ¤. ºèæéóÝá÷ 240-242, ÌáìÀîäòé, Æèì.: 210 6700400.
°ðïìáàóôå ôè íïîáäéëÜ åíðåéòÝá DS, íÛóá áðÞ ôé÷ ùðèòåóÝå÷ ONLY YOU: 5 øòÞîéá åççàèóè, 5 øòÞîéá DS Assistance ëáé ðòïîïíéáëÞ åðéôÞëéï 2,9% 
(ðìÛïî åéóæ. ôòáð. 0,6%).

»éëôÜ ëáôáîÀìöóè ëáé åëðïíðÛ÷ CO2 DS 7 CROSSBACK: áðÞ 4,0 Ûö÷ 5,9 lt/100km ëáé áðÞ 102 Ûö÷ 135 gr/km.

www.dsautomobiles.gr
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Αγαπητοί φίλοι,
Είμαι πραγματικά χαρούμενη διότι κλείνοντας μια χρονιά γεμάτη με δυνατά αθλητι-
κά νέα, νοιώθω  δικαιωμένη από αυτόν τον αγώνα που δίνει καθημερινά η Διοίκη-
σή μας να κρατήσει τον Όμιλό μας στην κορυφή. Και σημασία δεν έχουν μόνο τα 
μετάλλια, αλλά η πορεία που κρατάει το σωματείο μας και γίνεται πυξίδα για τους 
αθλητές του, δείχνοντας τον σωστό δρόμο για τον στόχο.

Είναι πολύ ωραίο συναίσθημα να κοιτάς και να μην χορταίνουν τα μάτια, την χαρά 
των αθλητών μας φορώντας το Χρυσό μετάλλιο στην υψηλότερη βαθμίδα των 
διακρίσεων, όπως η πρωτιά του Αλέξανδρου Καλπογιαννάκη στην Ολυμπιάδα νέων 
και στο Παγκόσμιο μαζί!

Η θάλασσα της «Βουλιαγμένης» το 2018 είχε την τιμητική της!

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου κατέκτησε την 1η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
στα Laser Radial, τη 2η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στα Laser Radial &  
στα U21 και την 1η θέση Πανελλήνιο πρωτάθλημα  στα Laser Radial. 

Η Νάνσυ Φακίδη κατέκτησε την 1η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Laser και τη 
2η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Laser. 

Θα τα διαβάσετε στις σελίδες μας και θα νοιώσετε και εσείς υπερήφανοι και συγκι-
νημένοι για τους αθλητές μας.

Οι αντιξοότητες πολλές στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και εμείς στο Ναυτικό Όμιλο 
Βουλιαγμένης προσπαθούμε και εξασφαλίζουμε στους αθλητές μας τις σωστές 
συνθήκες προπόνησης και συμμετοχής σε αγώνες, με μεγάλο και σημαντικό κόστος, 
φροντίζοντας να λειτουργεί αδιάκοπα η πισίνα μας, χειμώνα-καλοκαίρι και τα σκά-
φη μας να αρμενίζουν, παρά τις κακές καιρικές συνθήκες.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές μας, οι οποίοι φορώντας το σήμα του 
Ν.Ο.Β., το τιμούν, επιδεικνύοντας σοβαρότητα και συνέπεια.

Είμαστε και καμαρώνουμε γι’ αυτό, ο πολυνίκης Όμιλος της πόλης μας  και όχι 
μόνο! Ήμασταν και παραμένουμε σωματείο πρότυπο στα αθλήματα της πισίνας και 
της θάλασσας. Από το 1937 έως σήμερα.

Οι διακρίσεις μας απλώνονται στο Πανελλήνιο, αλλά και σε Ευρωπαϊκό και Παγκό-
σμιο επίπεδο, κάνοντας το όνειρό μας πραγματικότητα σε μια κοινωνία που έχει 
πλέον λιγοστά πράγματα να την αναδεικνύουν και ένα από αυτά είναι οι επιδόσεις 
των Αθλητών μας.

Παράλληλα, όλη αυτή τη χρονιά καταβάλλαμε προσπάθειες και πραγματοποιήσαμε 
έργα για την αναβάθμιση της όασης του Ομίλου μας, όπου απολαμβάνουμε τα μέλη 
τα καλοκαίρια μας, και όχι μόνο. Για να μπορούμε όλοι μας να περνάμε όμορφα 
στον Όμιλο που ανήκει σε όλους μας. 

Εύχομαι  να απολαύσετε την περιήγησή σας στο λεύκωμα αυτό και να κρατήσετε 
δυνατό το ενδιαφέρον σας  και την αγάπη σας για τον Όμιλό μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Στέλλα Λαζάρου Τίγκα 

Μήνυμα της Προέδρου

Editorial ΝέαΤα νέα μας
Το 2018 στο Ν.Ο.Β

Επανεγγράφησαν: 9 μέλη

Διεγράφησαν: 

•  40 μέλη με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, 
ημερομηνίας 13/6/2018, με οφειλές ετών 2017 και 2016 
και 

•  26 μέλη που ζήτησαν με επιστολή τη διαγραφή τους. 
Το 2018 απεβίωσαν πέντε (5) μέλη μας: Ελένη 
Κολοκοτρώνη, Μιχάλης Ζαχαριάδης, Βέρνερ Λαζάρ, 
Γιώργος Ψαρόπουλος, Νίκος Ψάλτης και Παρασκευή 
Βάλβη. Τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους.

Επίσης, με βάση το άρθρο 4.Ζ. του καταστατικού για τη 
μεταβίβαση ιδιότητας μέλους, το 2018 έγιναν οι εξής 
τέσσερις (4):

Άννα Πακιουφάκη, Βασιλική Παπάκου, Ευαγγελία 
Λυμπεροπούλου και Αθηνά Δημητρίου.

Τέλος, με βάση το άρθρο 4.Γ.1.Α του καταστατικού, συνέχισαν 
να έχουν τα δικαιώματα του αποβιώσαντος συζύγου οι εξής 
επτά (7):

Κατερίνα Ζαχαριάδη, Μαρία Λαζάρ, Αντιγόνη Διακάκη, 
Χρυσή Γκοτζαμάνη, Τασία Χριστοδουλοπούλου, Παναγιώτα 
Αναγνωστοπούλου και Αναστασία Καπετανάκη.

Στις 31/12/2018 τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης ήταν 1.262, έναντι 1.272 στις 31/12/2017.

Γράφτηκαν συνολικά 49 νέα μέλη, τα οποία έχουν ως εξής: 

Κίνηση Μελών

13 3 5 10 9 9
Παιδιά μελών Πρωταθλητές Γονείς αθλητών:

Δημότες / 
Μόνιμοι Κάτοικοι 
Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης Single Λοιποί

Τ ο 2018 συνεχίστηκε το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα «Fitness Club», που προσφέρει τη δυνατότητα, αποκλειστικά 
και μόνο στα μέλη του Ν.Ο.Β., να συμμετέχουν σε αθλητικά προγράμματα διαμορφωμένα για τις ανάγκες τους, με την 
επίβλεψη και καθοδήγηση των γυμναστών και των προπονητών. 

Στο Fitness Club πραγματοποιήθηκαν προγράμματα ελεύθερης κολύμβησης στην πισίνα και χρήσης του γυμναστηρίου, aqua 
aerobic και προγράμματα ομαδικής εκγύμνασης.

Τα Μέλη μας αθλούνται στον Ν.Ο.Β.
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Ο κος Χάρης Τουτζιαρίδης είναι από τα παλαιότερα ενεργά Μέλη του Ν.Ο.Β., 
αφού εγγράφηκε το 1962. Όταν του ζητήσαμε να μοιραστεί μαζί μας τις 
εμπειρίες του από τόσες δεκαετίες στον Όμιλο, ο κος Τουτζιαρίδης δέχτηκε 

με μεγάλη χαρά κι εμείς ενθουσιαστήκαμε! Είναι υπέροχο ένας άνθρωπος που 
γνωρίζει τον Όμιλό μας τόσα χρόνια να μοιράζεται μαζί μας τις εμπειρίες του και τις 
ιδέες του. Καλή σας ανάγνωση.

Ο κος Γιάννης Μολφέτας έγινε 
Μέλος στον Ν.Ο.Β. το 2016. 
Είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

εμάς να ακούσουμε ένα «φρέσκο» 
Μέλος μας πώς βλέπει τα πράγματα 
στον Όμιλο. Μας έκανε την τιμή να μας 
παραχωρήσει μια σύντομη συνέντευξη.

Ως ένας νέος άνθρωπος και μέλος 
του Ομίλου, τι σας παρακινεί να 
έρχεστε στον Όμιλο και τι είναι αυτό 
που απολαμβάνετε περισσότερο;

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης είναι 
τόπος συνάντησης για φίλους – ιδίως 
τους καλοκαιρινούς μήνες. Σίγουρα, η 
θάλασσα και οι ποικίλες παρεχόμενες 
αθλητικές δραστηριότητες, όπως το 

θαλάσσιο σκι, συμβάλλουν ώστε ο 
Όμιλος να γίνει μια καθημερινή γλυκιά 
εμμονή.

Πώς θα περιγράφατε τον Ν.Ο.Β. 
σε φίλους και γνωστούς; Θα τους 
προτείνατε να γνωρίσουν τον Όμιλο 
και να γίνουν μέλη;

Νομίζω ότι ο Ναυτικός Όμιλος 
Βουλιαγμένης είναι συνώνυμος με την 
Βουλιαγμένη και τα νότια προάστια. 
Είναι ένας χώρος όπου μπορούν – όλες 
οι ηλικίες να απολαύσουν το μπάνιο 
τους , να δουν νέους – παλιούς φίλους 
να ασχοληθούν με κάποιο θαλάσσιο 
σπορ. Προσωπικά εγώ είχα ασχοληθεί 
λίγο με την ιστιοσανίδα και πιο 
πρόσφατα με το θαλάσσιο σκι.

Εκτός όμως από τον ναυταθλητισμό, 
στις εγκαταστάσεις του βρίσκει κανείς 
τις προϋποθέσεις για καλή παρέα, ποτό 
και φαγητό.

Εξάλλου, όλα τα μέλη γενικώς, ζώντας 
και βλέποντας αυτή την αθλητική 
δραστηριότητα και την ζωντάνια, 
αντλούν μία μοναδική ευχαρίστηση.

Εάν σε όλα αυτά προσθέσει κανείς 
και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
που προσφέρουν οι εγκαταστάσεις 
του Ν.Ο.Β.: κολύμβηση, ελλιμενισμός 
μικρού σκάφους, εκδηλώσεις και 
άλλα, μπορεί να εξηγήσει γιατί ο Ν.Ο.Β. 
μπορεί να γίνει ένα κομμάτι της ζωής 
του. Οι σύγχρονες ξαπλώστρες, οι 
νέες ομπρέλες, βελτίωσαν κατά πολύ 
τις συνθήκες για μπάνιο το καλοκαίρι 
μέσα στην πολυσύχναστη Βουλιαγμένη, 
ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα.   

Οι ανακαινίσεις και οι βελτιώσεις που 
έγιναν το περασμένο καλοκαίρι στην 
Νότια πλαζ και στους υπόλοιπους 
χώρους, βελτίωσαν σημαντικά τις 
εγκαταστάσεις. Άλλωστε τα μέλη 
μας απολαμβάνουν το προνόμιο να 
κολυμπήσουν στην όμορφη θάλασσα 
που περιτριγυρίζει τον Όμιλό μας, με 

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα «δυνατά» 
σημεία του Ν.Ο.Β.;

Αναμφισβήτητα ο Ναυτικός Όμιλος 
Βουλιαγμένης πέραν του υψηλού 
επιπέδου παροχών  και της εξαιρετικής 
τοποθεσίας, είναι το σημείο συνάντησης 
ατόμων με κύριο χαρακτηριστικό 
το πάθος για τον αθλητισμό το ευ 
αγωνίζεσθαι και  το ευ ζην.

Θεωρείτε ότι ο Όμιλος προσφέρει 
τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
προκειμένου τα παλαιά και τα νέα 
μέλη να συνυπάρχουν αρμονικά;

Η αρμονική συνύπαρξη επιτυγχάνεται 
κυρίως χάρη στην ουσιαστική μέριμνα 
της διοίκησης για την ομαλή εισαγωγή 

και καθοδήγηση των νέων μελών 
στον χώρο του Ναυτικού Ομίλου 
Βουλιαγμένης.

Πώς βιώνετε την ενέργεια που 
προσφέρει το αθλητικό κομμάτι του 
Ομίλου, συμμετέχετε ως φίλαθλος 
των αθλητικών τμημάτων;  

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης 
σφύζει από αθλητική ενέργεια κυρίως 
λόγω της πολύ καλής προσπάθειας 
που γίνεται από την πλευρά όλων των 
αθλητών/αθλητριών. Προσωπικά με 
ενδιαφέρει πιο πολύ το θαλάσσιο σκι 
και η ιστιοσανίδα.

Χάρης Τουτζιαρίδης Γιάννης Μολφέτας

Τι λένε οι «παλιοί» για τον N.O.B.; Τι λένε οι «νέοι» για τον N.O.B.;

την δυνατότητα για άνεση και μετά το 
μπάνιο.

Πείτε μας μερικά πράγματα που σας 
αρέσουν στον Όμιλο και μερικές ιδέες 
που από την πείρα σας ως παλαιό 
μέλος πιστεύετε ότι μπορούν να 
υλοποιηθούν.

Ο αριθμός των μελών θα πρέπει να 
αυξηθεί στο μέλλον και για την στήριξη 
των αθλητικών τμημάτων. Επίσης 
η προβολή των όσων προσφέρει ο 
Ν.Ο.Β. στα social media θα βοηθούσε 
να αυξηθούν τα μέλη. Μία σκέψη θα 
ήταν να βρεθούν (υπάρχει τρόπος) οι 
πολύτεκνες οικογένειες των Νοτίων 
προαστείων, προκειμένου να τους γίνει 
μία ειδική προσφορά εγγραφής. Αυτές 
οι οικογένειες θα αποτελέσουν και πηγή  
για νέους αθλητές από τα παιδιά τους.

Επειδή η χρηματοδότηση των 
αθλητικών τμημάτων από την Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού  είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη, το άνοιγμα του Ομίλου 
σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες που 
φέρνουν έσοδα, καθώς και η εγγραφή 
νέων μελών είναι μονόδρομος.

Στον Ν.Ο.Β. έμαθα το μεγάλο 
όφελος και την αξία του 
αθλητισμού

Κύριε Τουτζιαρίδη, είστε μέλος στο 
Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης για 57 
χρόνια και είστε από τα πολύ ενεργά 
μέλη μας. Τι είναι αυτό που σας 
παρακινεί τόσα χρόνια στο να έρχεστε 
τόσο συχνά στον Όμιλο; 

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης 
πράγματι έχει παίξει πολύ σημαντικό 
ρόλο στην ζωή μου. Στο κομμάτι της 
ψυχαγωγίας μου, πάντα φρόντιζα να 
συνδυάζεται με την ευχαρίστηση και τις 
ωφέλειες  των δικών μου ανθρώπων.

Στον Ν.Ο.Β. έμαθα το μεγάλο όφελος 
και την αξία του αθλητισμού. Τα 
παιδιά μου, από την προσχολική τους 
ηλικία που ήρθαν  στον Όμιλο και 
ασχολήθηκαν με τον πρωταθλητισμό 
στο θαλάσσιο σκι, άλλαξε ο χαρακτήρας 
τους.

Η άμιλλα και το καλό περιβάλλον που 
επικρατεί στον Ν.Ο.Β. στα αθλητικά  
τμήματα είναι σημαντικό στοιχείο για 
τον χαρακτήρα των παιδιών, την εποχή 
μάλιστα που αυτός διαμορφώνεται. 
Αργότερα, σαν έφορος του Windsurf 
κατορθώσαμε να αναδείξουμε τον, 
νεαρό τότε, Νίκο Κακλαμανάκη σε 
Χρυσό Ολυμπιονίκη.

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης είναι το σημείο 
συνάντησης ατόμων με κύριο χαρακτηριστικό το 
πάθος για τον αθλητισμό, το ευ αγωνίζεσθαι και το 
ευ ζην
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τμήματα. Οπωσδήποτε, σε έναν τόσο 
μεγάλο Όμιλο με τρανταχτή ιστορία στον 
πρωταθλητισμό, η εθελοντική βοήθεια 
είναι αναγκαία, πάντα σε συνεννόηση με 
τους προπονητές, τους αρχηγούς αθλητι-
κών τμημάτων, και την διοίκηση. 

Θα ευχόμουν τα μέλη μας να μπορού-
σαν να διαθέσουν χρόνο για εθελοντική 
βοήθεια στα δρώμενα του Ομίλου,  τα 
οποία κατά βάση είναι αθλητικά αλλά 
και πολιτιστικά σε σχέση πάντα με τον 
αθλητισμό.

Το 2007 μου ζητήθηκε να συνοδεύσω 
την τότε ομάδα Μίνι Παίδων υδατο-
σφαίρισης σε τουρνουά στην επαρ-
χία. Από εκεί, ξεκίνησαν όλα. Πέρασα 
καταπληκτικά με τα παιδιά, ένιωσα από 
κοντά την αγωνία τους, την κούρασή 
τους, την προσπάθειά τους, την χαρά 
αλλά και την λύπη τους. 

Για δυο συνεχή έτη, έτυχε να βοηθάω 
υδατοσφαίριση, κολύμβηση και καλ-
λιτεχνική κολύμβηση. Πολύ τρέξιμο, 
γνώρισα όμως όλα τα κολυμβητήρια 
της Αθήνας και πολλά της επαρχίας 
και εκτίμησα ακόμα περισσότερο τον 
κόπο αθλητών και προπονητών. Ακόμα 

συναντώ παιδιά που μεγάλωσαν, άλλα 
προχώρησαν στον πρωταθλητισμό, 
άλλα όχι, και ακόμα φωνάζουν «γειά 
σας κα Μαρία»!

Πως αισθάνεστε στο τέλος κάθε εθε-
λοντικής ενέργειας που συμμετέχετε;

Η εθελοντική συμμετοχή μου, με γέμιζε 
και εμένα αγωνία για την καλή εμφά-
νιση της ομάδας και κατ’ επέκταση του 
σωματείου μας. Σε περίπτωση επιτυχίας, 
γεμάτοι χαρά προσπαθούσαμε για την 
διατήρηση της καλής μας θέσης, σε 
περίπτωση αποτυχίας προσπαθούσα 
να τα ενθαρρύνω να συνεχίσουν την 
σκληρή προετοιμασία τους μέχρι τελικής 
ανόδου και επιτυχίας.

πολύ αγαπημένο της χειμερινό διάπλου 
του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης. 
Του «παιδιού» της όπως θεωρούσε. 
Στον Όμιλο που αγάπησε σαν δεύτερο 
σπίτι της και στήριξε με όλη της την 
αγάπη. 

Η Λίλα ένιωθες ότι ζούσε όταν βρισκό-
ταν στη θάλασσα. Χειμώνα καλοκαίρι. 
Δεν γνώριζε εποχές. Αρκεί να μύριζε 
την αρμύρα της, να άκουγε τον πα-
φλασμό των κυμάτων, της αρκούσε 
να νιώθει την άνωση του θαλασσινού 
νερού. Στο στοιχείο της θάλασσας ένιω-
θε ζωντανή. Από εκεί άλλωστε πήγαζε 
και το πάθος της για τη διοργάνωση του 
χειμερινού διάπλου της Βουλιαγμένης. 
Του «αυθεντικού» διάπλου του Ναυτι-
κού Ομίλου Βουλιαγμένης. Αυτού που 
η ίδια δημιούργησε πριν από πολλές 
δεκαετίες, όταν ως μέλος μιας μικρής 
και αγαπημένης παρέας μετέτρεψε το 
κέφι της σε οργανωμένο θεσμό. Ήταν 
η παρέα της με τη Τζίνα Ρούπακα , τη 
Νίκη Καψιάνη, την Κάτια Σάκκου, τη 
Μαίρη Χατζηγιαννάκη, την Άση Πουλο-
πούλου, τη Μαρία Μαυροειδή, την Κίρκη 
Κεφαλέα, τη Χάιντι Πετρακάκου, τη 
Lauren Heaven και την Τίνα Καμπάνη. 
Μαζί τους οι άνδρες Θανάσης Βασίλας, 
Γιώργος Δερβίσης, Χάρης Πετρακάκος, 
Θωμάς Σάκκος, Παύλος Λαουτάρης, Δι-
ονύσης Μαυροειδής, Θανάσης Απέργης, 
Γιάννης Σουβερμέντζογλου, Αλέξανδρος 
Χαλιάσος, Ανδρέας Μαρινάκης, Γιάννης 
Κλεινάκης. 

Τα λίστα αυτή με τα ονόματα της πα-
ρέας την έδωσε η Λίλα στην Κατερίνα 
λίγες ημέρες πριν τον διάπλου του 

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα «δυνατά» 
σημεία του Ν.Ο.Β.;

Ο αθλητισμός είναι το δυνατό σημείο 
αλλά και η βάση του Ομίλου μας. 
Νομίζω ότι ο έξω του Ομίλου κόσμος, 
μας μαθαίνει από τις επιτυχίες μας 
και το ήθος των αθλητών μας. Έπειτα, 
επισκέπτονται τον εξαιρετικά όμορφο 
χώρο μας μέσα στο πράσινο, δίπλα στην 
θάλασσα, γνωρίζουν τους προπονητές 
μας και καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για 
μια καλά δεμένη αθλητική οικογένεια, 
όλοι μαζί στις χαρές και στις λύπες, 
που μας δυναμώνουν και μας κάνουν 
καλύτερους!

Ποια είναι τα στοιχεία που σας κάνουν 
να απολαμβάνετε την καθημερινή 
παρουσία σας στον Όμιλο.

Όπως προείπα, με την είσοδό μου στο 
σωματείο, αλλάζει και η διάθεση μου.   
Από την καλημέρα στην γραμματεία 
μας, και βλέποντας τον καθημερινό τους 
αγώνα μαζί με τους προπονητές και την 
διοίκηση να συντονίσουν όλα τα δρώμε-
να, θέλω να προσφέρω ότι μου ζητηθεί, 
προκειμένου να βοηθήσω στην επιτυχή 
εξέλιξη του Ομίλου μας. Μετά τα παιδιά, 
οι αθλητές μας, η προσπάθεια τους, με 
εξιτάρει και μακάρι να μπορούσα να προ-
σφέρω ότι καλύτερο μπορώ. 

Κοντά στους αυριανούς πρωταθλητές, γί-
νεσαι καλύτερος άνθρωπος. Μαθαίνεις να 
ακούς, να προχωράς, να υποχωρείς, να 
επιβάλλεσαι όταν χρειάζεται, να μοιράζε-
σαι εμπειρίες, να βρίσκεις την χρυσή τομή 
και να κρατάς ισορροπίες.

Από το να τρέξω για ένα αθλητικό δελτίο, 
ένα μαγιό, να βρω τυχόν χορηγό, μέχρι 
να μπω σε ένα σκάφος για βιντεοσκό-
πηση αθλητή, να τους ενθαρρύνω από 
τις κερκίδες, να διοργανώνω ένα ταξίδι, 
ή ακόμα και ένα αγώνα. Νιώθω γεμάτη 
ζωντάνια και δύναμη που αντλώ από τα 
ίδια τα παιδιά. 

Θα θέλαμε να δώσετε μια ευχή για 
τον Όμιλο.

Η ευχή μου είναι να μεγαλώνουμε όλοι 
μαζί αγαπημένοι με σίγουρες επιτυχίες 
μετά από τόση σκληρή δουλειά, και να 
απολαμβάνουμε τις τιμές των πρωτα-
θλητών μας, που μας έρχονται μικρά 
παιδάκια και αργότερα μας εμπιστεύονται 
τα δικά τους παιδιά αλλά και τις χαρές 
που μας προσφέρει η τοποθεσία, όπως 
η θάλασσα και ο ήλιος, η ξενοιασιά, οι 
φωνές των παιδιών!

Δεκεμβρίου. Είχε τόση αγωνία για τον 
διάπλου! Της είχε κοστίσει που την προ-
ηγούμενη χρονιά είχε ακυρωθεί λόγω 
των νοτιάδων που όταν έρχονται στη 
Βουλιαγμένη αναστατώνουν τα πάντα. 
Ήθελε ο διάπλους να πραγματοποιη-
θεί και να γίνει υπέροχος. Κάθε ημέρα 
ερχόταν στο γραφείο της Κατερίνας για 
να μάθει τα νέα και τις εξελίξεις. Τι ήταν 
αυτό που μας καθυστερούσε; Για να 
δώσει τις συμβουλές της. Για να μετα-
φέρει τον δικό της ενθουσιασμό και τον 
ενθουσιασμό της παρέας της.

Αλλά και εκτός του διάπλου, η Λίλα ήταν 
πάντα πολύ κοντά μας. Από το 1982 
που έγινε μέλος μας, μας έδειχνε με 
κάθε τρόπο την αγάπη της στον Όμιλο. 
Έγραψε τον Ορέστη, τον Ανδρέα και την 
Τίνα (τα τρία της παιδιά) στις Αθλητικές 
Σχολές του ομίλου για να διαπρέψουν 
όλα στο θαλάσσιο σκι. Έδινε το παρών 
σε όλες τις εκδηλώσεις: πολιτιστικές, 
κοινωνικές, γενικές συνελεύσεις. Τα 
δρώμενα του Ομίλου βρίσκονταν πάντα 
στην agenda της Λίλας. Και ερχόταν 
πάντα με χαρά, να πει την καλή της 
κουβέντα στα κορίτσια της κεντρικής 
γραμματείας: την Ελένη και τη Μαρίνα, 
την καλημέρα της στη Φανή. Καλλι-
τέχνης, καταπιανόταν με τα χέρια της 
δημιουργώντας μικρά στολίδια από κερί 
ή από σαπούνι χαρίζοντάς τα απλόχερα. 

Πολυταξιδεμένη. Γενναιόδωρη. Δυνατή. 
Παθιασμένη. Αυθεντική. Σαν τη θάλασ-
σα. 

Έτσι ήταν η δική μας Λίλα. Και η θύμησή 
της θα είναι πάντα εδώ.

Η Μαρία Τροβά είναι μέλος του 
Ν.Ο.Β. από το 2002 και έχει 
σημειώσει σημαντική εθελοντική 

δράση στα αθλητικά δρώμενα του Ομί-
λου μας. Ζητήσαμε από την κα Τροβά 
να μοιραστεί μαζί μας τις εμπειρίες της 
στον Όμιλο, το κίνητρο που την οδήγη-
σε στο να ασχοληθεί με την εθελοντική 

εργασία αλλά και να μας δώσει μια 
ευχή για το μέλλον το Ομίλου μας.

Η συνέντευξη που μας παραχώρησε, 
ήταν πηγαία, με μεγάλο ενδιαφέρον. 

Τι σημαίνει Εθελοντισμός για εσάς και 
τι θα προτείνατε προκειμένου να πα-
ρακινήσετε κι άλλους στο να γίνουν 
εθελοντές;

Εθελοντισμός για εμένα σημαίνει χαρά, 
ευχαρίστηση, χωρίς υλική ανταμοιβή 
για τον χρόνο που διαθέτω για την 
βελτίωση και συντονισμό των αθλη-
τών τμημάτων του Ναυτικού Ομίλου 
Βουλιαγμένης. 

Ο Όμιλός μας έχει 7 αθλήματα με 
περίπου 480 αθλητές στα αγωνιστικά 

Ά νθρωπος δραστήριος, η επιτομή 
του joie-de-vivre, γεμάτη αισιο-
δοξία και ενεργητικότητα.

Η αστείρευτη ενέργειά της, το παιδικό 
της πάθος και η εφηβική της ζωντάνια 
ήταν πραγματικά αξιολάτρευτα. 

Η Λίλα Κολοκοτρώνη έφυγε λίγες ημέ-
ρες αφού γεύτηκε μέχρι το μεδούλι τον 

Μαρία Τροβά

Λίλα Κολοκοτρώνη
Ένα μέλος που θύμιζε θάλασσα

Οι εθελοντές 
του Ομίλου

Ως μέλος μιας 
μικρής και 
αγαπημένης 
παρέας 
μετέτρεψε το 
κέφι της σε 
οργανωμένο 
θεσμό

 Ο έξω του Ομίλου κόσμος, 
μας μαθαίνει από τις επιτυχίες μας 
και το ήθος των αθλητών μας

Σημείωση: όπου Κατερίνα, Μαρίνα, Ελένη, Φανή οι Κατερίνα Μολφέτα, Μαρίνα Κουτσοδήμου, Ελένη Βεστάκη, Φανή Σταθακοπούλου
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Το Τμήμα των Αθλητικών Σχολών λειτούργησε με επιτυχία 
το 2018 και είχε μια πολύ καλή πορεία. Απολογιστικά, οι 
Αθλητικές Σχολές είχαν τις εξής συμμετοχές:

Τα Summer Camps του Ομίλου, λειτούργησαν και το 2018 
με μεγάλη επιτυχία. Συνολικά συμμετείχαν 892 παιδιά, 
και ακολούθησαν το γεμάτο αθλητικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες πρόγραμμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά 
από τα παιδιά συμμετείχαν στα Camps και στις τρεις 
περιόδους. Φέτος, ήταν η πρώτη χρονιά που λειτούργησαν 
απογευματινά camp.

• Θερινές  521 παιδιά 

• Εαρινές 305 παιδιά 

• Χειμερινές 338 παιδιά

Summer Camps 
Αθλητικές Σχολές &

παιδικές διακοπές
Οι καλύτερες

πόλη!στην
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οικονομικάοικονομικάΟικονομικά στοιχεία
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2017 ΧΡΗΣΗ 2018 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2017 ΧΡΗΣΗ 2018

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 920,093.28 902,251.25 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘ. ΧΡΗΣΕΩΝ 488,346.01 704,150.31

Βελτιώσεις κτιρίων & εγκαταστάσεων 30,857.92 117,196.80 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 215,804.30 232,255.90

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 48,699.95 47,550.36 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1,605,797.75 1,838,053.65

ΣΥΝΟΛΟ 902,251.25 971,897.69

ΣΚΑΦΗ-ΜΗΧΑΝΕΣ-ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΑΦΟΡ.ΜΕΣΑ 36,700.82 40,413.59 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αγορές Παγίων στοιχείων 15,806.00 18,766.64

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 12,093.23 10,422.85 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 189,001.53 156,434.22

ΣΥΝΟΛΟ 40,413.59 48,757.38 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 54,238.05 20,212.42

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 25,843.94 22,402.68

ΕΠΙΠΛΑ-ΣΚΕΥΗ-ΜΗΧΑΝ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ 56,244.85 93,186.92 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 125,034.51 122,939.49

Αγορές Παγίων Στοιχείων 47,182.18 52,852.27 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 47,106.43 105,336.06

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 10,240.11 10,333.24 ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 441,224.46 427,324.87

ΣΥΝΟΛΟ 93,186.92 135,705.95

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 4,637.39 3,631.03

Αγορές Παγίων Στοιχείων 0.00 0.00 ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 108,187.04 84,492.00

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1,006.36 1,006.36 ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 34,387.13 26,591.50

ΣΥΝΟΛΟ 3,631.03 2,624.67 ΜΕΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 1,941,130.24 2,060,633.14 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 142,574.17 111,083.50

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ - ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΕΣ 70.93 70.93

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 771.72 1,469.06

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 34,387.13 26,591.50

ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10,119.46 10,893.00

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 141,570.51 202,510.72

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 186,848.82 241,464.28

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΤΑΜΕΙΟ 61,546.39 74,293.67

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2,189,596.38 2,376,462.02 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2,189,596.38 2,376,462.02

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΛΑΖΑΡΟΥ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΣΗΣ
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Ε Σ Ο Δ Α Ε Ξ Ο Δ Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΤΟΥΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΤΟΥΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΤΟΥΣ

1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
α) Επιχορήγηση ΓΓΑ για αθλ.σκοπούς 0.00 0.00 α) Κλασσική Κολύμβηση 30,000.00 27,217.25
β) Αθλητικές Ομοσπονδίες & Οργανισμοί 31,000.00 35,530.00 β) Υδατοσφαίριση 250,000.00 276,261.37

31,000.00 35,530.00 γ) Θαλάσσιο Σκι 35,000.00 19,490.02
δ1) Ιστιοπλοϊα 50,000.00 74,956.29
δ2) Ιστιοσανίδα 22,000.00 36,831.93
ε) Τεχνική Κολύμβηση 6,000.00 5,424.92
στ) Καλλιτεχνική Κολύμβηση 20,000.00 16,722.48

413,000.00 456,904.26
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧ.ΑΘΛ.ΤΜΗΜ. 2. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΘΛ.ΤΜΗΜ.
α) Κλασσική Κολύμβηση 55,000.00 72,286.44 α) Κλασσική Κολύμβηση 20,000.00 16,351.40
σχολές κολύμβησης 70,000.00 69,605.00 σχολές κολύμβησης 30,000.00 52,515.87
β1) Υδατοσφαίριση 120,000.00 53,298.83 β1) Υδατοσφαίριση 270,000.00 270,618.52
σχολές υδατοσφαίρισης 22,000.00 24,425.16 σχολές υδατοσφαίρισης 22,000.00 39,974.98
β2) Υδατοσφαίριση (διεθνείς συμμετοχές) 0.00 0.00 β2) Διεθνείς συμμετοχές Υδατ/σης 50,000.00 56,901.98
γ) Θαλάσσιο Σκι 13,000.00 14,500.00 γ) Θαλάσσιο Σκι 7,000.00 12,940.59
σχολές θαλασσίου σκι 50,000.00 63,420.00 σχολές θαλασσίου σκι 50,000.00 69,370.64
δ1) Ιστιοπλοϊα 15,000.00 17,097.79 δ1) Ιστιοπλοϊα 10,000.00 6,051.39
δ2) Ιστιοσανίδα 14,000.00 15,005.97 δ2) Ιστιοσανίδα 5,000.00 2,631.04
σχολές ιστιοπλοίας 18,000.00 24,657.42 σχολές ιστιοπλοϊας 15,000.00 27,573.02
σχολές ιστιοσανίδας 14,000.00 11,930.00 σχολές ιστιοσανίδας 15,000.00 18,740.19
ε) Τεχνική Κολύμβηση 3,500.00 5,122.64 ε) Τεχνική Κολύμβηση 1,000.00 1,367.64
σχολές τεχνικής κολύμβησης 600.00 170.00 σχολές τεχνικής κολύμβησης 600.00 0.00
στ) Καλλιτεχνική Κολύμβηση 20,000.00 25,683.00 στ) Καλλιτεχνική Κολύμβηση 5,000.00 5,276.00
σχολές καλλιτεχνικής κολύμβησης 8,000.00 12,930.00 σχολές καλλιτεχνικής κολύμβησης 11,000.00 14,020.64
ζ) Αθλητικές Δραστηριότητες 250,000.00 287,399.61 ζ) Αθλητικές δραστηριότητες 100,000.00 119,420.39

673,100.00 697,531.86 611,600.00 713,754.29

3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ
α) Εγγραφές 10,000.00 38,690.00 α) Εγκαταστάσεις, εξοπλισμός 80,000.00 28,436.41
β) Συνδρομές  2018 950,000.00 973,363.50 β) Προβλήτες - νότια πλαζ 10,000.00 10,475.81
γ) Συνδρομές παρελθουσών χρήσεων 20,000.00 14,435.00 γ) Κολυμβητήριο 20,000.00 14,018.70

980,000.00 1,026,488.50 δ) Ξενώνες 1,000.00 0.00
ε) Γυμναστήριο 1,000.00 310.00
στ) Γραφεία Διοίκησης 9,000.00 7,878.49
ζ) Ιατρείο 1,000.00 450.00
η) Πράσινο 2,000.00 1,313.51
θ) Εντευκτήριο 2,000.00 0.00

126,000.00 62,882.92

4. ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 4. ΕΡΓΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
α) Εκπαιδευτικές σχολές 26,000.00 29,023.12 α) Κολυμβητήριο 80,000.00 87,398.79
β) Εστιατόριο 110,000.00 108,539.68 β) Εγκαταστάσεις 110,000.00 102,512.13
γ) Κυλικεία 65,000.00 70,754.24 190,000.00 189,910.92

201,000.00 208,317.04

5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ
α) Οικονομική ενίσχυση ομίλου 30,000.00 38,212.59 α) Μισθοί Εργατοτεχνικού προσ/κού 180,000.00 216,842.76
β) Συμμετοχή στις δαπάνες καταν.ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ 15,000.00 18,900.35 β) Κολυμβητήριο (θέρμανση/χημικά κλπ) 150,000.00 143,977.01
γ) Εκδηλώσεις-Ανώνυμες οικ.ενισχύσεις 8,000.00 10,148.20 γ) Γυμναστήριο 6,000.00 6,428.80
δ) Διαφημίσεις - Εκδόσεις 1,500.00 6,072.72 δ) Ιατρείο 1,000.00 464.20
ε) Δωρεές - Χορηγίες 20,000.00 13,654.80 ε) Ξενώνας 1,000.00 801.72
στ) Λοιπά έσοδα 60,000.00 90,984.03 338,000.00 368,514.49
ζ) Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις 8,000.00 4,625.00

142,500.00 182,597.69 6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
α) Μισθοί Διοικητικού προσ/κού 170,000.00 142,037.40
β) Αμοιβές Τρίτων - Δικηγορικά 15,000.00 22,977.80
γ) Επικοινωνίες - ΟΤΕ - ΕΛΤΑ 8,000.00 7,586.35
δ) Φωτισμός - Ύδρευση 45,000.00 42,000.00
ε) Γραφική ύλη 5,000.00 3,304.99
στ) Εκδόσεις - Διαφημίσεις 5,000.00 10,548.88
ζ)  Ασφάλιστρα 3,000.00 1,200.12
η) Ελληνικό Δημόσιο (φορολογία) 18,000.00 19,570.84
θ) Διάφορα έξοδα 80,000.00 90,928.89

349,000.00 340,155.27

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2,027,600.00 2,150,465.09 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2,027,600.00 2,132,122.15

Εισπραχθείσες απαιτήσεις παρελθ. χρήσεων & 
τακτοποίηση λογ/σμών 94,169.22 Πληρωμή υποχρεώσεων παρελθ. ετών & τακτ.μεταβ. 

λογ/σμών 386,868.19

Υποχρεώσεις έτους  244,073.60 Χρεώστες 2018 135,872.35
Έσοδα επόμενης χρήσης 84,492.00
ΦΠΑ 31/12/2018 42,634.09
Διαφορά απόφασης δικαστηρίου 51,775.97
ΤΑΜΕΙΟ 31/12/2017 61,546.39 ΤΑΜΕΙΟ 31/12/2018 74,293.67
Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2,729,156.36 Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2,729,156.36

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΛΑΖΑΡΟΥ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

Ε Σ Ο Δ Α 2018 2019 Ε Ξ Ο Δ Α 2018 2019

1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
α) Επιχορήγηση ΓΓΑ για αθλ.σκοπούς α) Κλασσική Κολύμβηση €30,000.00 €30,000.00

β) Αθλητικές Ομοσπονδίες & Οργανισμοί €31,000.00 €35,000.00 β) Υδατοσφαίριση €250,000.00 €270,000.00

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

δ) Ιστιοπλοϊα €50,000.00 €80,000.00

ε) Ιστιοσανίδα €22,000.00 €30,000.00

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

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

€413,000.00 €471,000.00

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧ.ΑΘΛ.ΤΜΗΜ. 2. ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΘΛ.ΤΜΗΜ.
α) Κλασσική Κολύμβηση €55,000.00 €65,000.00 α) Κλασσική Κολύμβηση €20,000.00 €20,000.00

σχολές κολύμβησης €70,000.00 €70,000.00 σχολές κολύμβησης €30,000.00 €45,000.00

β1) Υδατοσφαίριση €120,000.00 €70,000.00 β1) Υδατοσφαίριση €270,000.00 €270,000.00

σχολές υδατοσφαίρισης €22,000.00 €25,000.00 σχολές υδατοσφαίρισης €22,000.00 €30,000.00

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

γ) Θαλάσσιο Σκι €13,000.00 €15,000.00 γ) Θαλάσσιο Σκι €7,000.00 €18,000.00

σχολές θαλασσίου σκι €50,000.00 €65,000.00 σχολές θαλασσίου σκι €50,000.00 €65,000.00

δ) Ιστιοπλοϊα €15,000.00 €18,000.00 δ) Ιστιοπλοϊα €10,000.00 €10,000.00

ε)Ιστιοσανίδα €14,000.00 €15,000.00 ε) Ιστιοσανίδα €5,000.00 €10,000.00

σχολές ιστιοπλοίας €18,000.00 €23,000.00 σχολές ιστιοπλοϊας €15,000.00 €20,000.00

σχολές ιστιοσανίδας €14,000.00 €12,000.00 σχολές ιστιοσανίδας €15,000.00 €15,000.00

στ) Τεχνική Κολύμβηση €3,500.00 €4,000.00 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 €20,000.00 €25,000.00 ζ) Καλλιτεχνική Κολύμβηση €5,000.00 €5,000.00

σχολές καλλιτεχνικής κολύμβησης €8,000.00 €10,000.00 σχολές καλλιτεχνικής κολύμβησης €11,000.00 €10,000.00

η) Αθλητικές Δραστηριότητες €250,000.00 €270,000.00 η) Αθλητικές Δραστηριότητες €100,000.00 €110,000.00

€673,100.00 €687,600.00 €611,600.00 €679,600.00

3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ
3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ α) Εγκαταστάσεις, εξοπλισμός €80,000.00 €80,000.00

α) Εγγραφές €10,000.00 €35,000.00 β) Προβλήτες - νότια πλαζ €10,000.00 €10,000.00

β) Συνδρομές  €950,000.00 €960,000.00 γ) Κολυμβητήριο €20,000.00 €20,000.00

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

€980,000.00 €1,015,000.00 ε) Γυμναστήριο €1,000.00 €1,000.00

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

ζ) Ιατρείο €1,000.00 €1,000.00

η) Πράσινο €2,000.00 €2,000.00

θ) Εντευκτήριο €2,000.00 €2,000.00

€126,000.00 €126,000.00

4. ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 4. ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
α) Εκπαιδευτικές σχολές €26,000.00 €26,000.00 α) Κολυμβητήριο €80,000.00 €90,000.00

β) Εστιατόριο €110,000.00 €117,000.00 β) Εγκαταστάσεις €110,000.00 €57,000.00

γ) Κυλικεία €65,000.00 €90,000.00 €190,000.00 €147,000.00
€201,000.00 €233,000.00

5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ
α) Μισθοί Εργ/κού προσ/κού €180,000.00 €190,000.00

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

€338,000.00 €348,000.00

5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 5. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
α) Οικονομική ενίσχυση ομίλου €30,000.00 €35,000.00 α) Μισθοί Διοικητικού προσ/κού €170,000.00 €170,000.00

β) Συμμετοχή στις δαπάνες καταν.ΔΕΗ-
ΕΥΔΑΠ

€15,000.00 €15,000.00 β) Αμοιβές Τρίτων - Δικηγορικά €15,000.00 €15,000.00

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

δ) Διαφημίσεις - Εκδόσεις €1,500.00 €6,000.00 δ) Φωτισμός - Ύδρευση €45,000.00 €45,000.00

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

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

ζ) Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις €8,000.00 €5,000.00 ζ)  Ασφάλιστρα €3,000.00 €3,000.00

€142,500.00 €151,000.00 η) Ελληνικό Δημόσιο (φορολογία) €18,000.00 €19,000.00

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

ι)Έκτακτα έξοδα €0.00

€349,000.00 €350,000.00

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Σ Ο Δ Ω Ν 2,027,600.00 € 2,121,600.00 € Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 2,027,600.00 € 2,121,600.00 €

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΛΑΖΑΡΟΥ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΣΗΣ



16 17

Κανονισμός
λειτουργίας

Λειτουργίας
Εγκαταστάσεις & λειτουργία 
του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης

Τ ο 2018 πραγματοποιήθηκαν πολλές εξελίξεις και αναβαθμίσεις στους χώρους του Ν.Ο.Β. Με πρωταρχικό στόχο πάντα 
την καλύτερη δυνατή εμπειρία των μελών και αθλητών μας στις εγκαταστάσεις του Ομίλου μας, σε συνεργασία με 
εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες προχωρήσαμε σε έργα που βελτίωσαν τη λειτουργία μας. Στα σημεία, όμως, 

που μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε τις δικές μας δυνάμεις με την ομάδα του εργατοτεχνικού προσωπικού του Ομίλου, 
προχωρήσαμε σε εργασίες ανεξάρτητα και οικονομικά. Ακολουθεί μία σύντομη έκθεση των αναβαθμίσεων και εξελίξεων του 
Ομίλου μας. 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας 
αναβάθμισης των υπηρεσιών που 
προσφέρονται για την  εξυπηρέτηση 
της  στάθμευσης των αυτοκινήτων των 
μελών του, η Διοίκηση μίσθωσε από 
το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
το χώρο στάθμευσης που βρίσκεται 
μπροστά από το παλιό Ξενοδοχείο 
«Αρμονία» στη στροφή του Λαιμού.  

Με αυτή την ενέργεια, τα μέλη για 
τις ώρες αιχμής, εκτός του χώρου 
στάθμευσης που βρίσκεται στην είσοδο 
του Ομίλου, μπορούν να χρησιμοποιούν 
εναλλακτικά τον καινούργιο χώρο 

στάθμευσης σαν πρώτη επιλογή. Μετά 
τη στάθμευση του αυτοκινήτου τους στο 
parking της «Αρμονίας», μεταφέρονταν 
στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Β. με την 
υπηρεσία valet parking. 

Παρακαλούμε πάντα τα μέλη για την 
καλύτερη διευκόλυνσή τους, να έχουν 
τοποθετημένο το σήμα στάθμευσης 
στο αυτοκίνητό τους και ζητούμε την 
κατανόησή τους για τις δυσκολίες που  
παρουσιάζονται τους καλοκαιρινούς 
μήνες, λόγω του περιορισμένου χώρου.

μας ήταν η εταιρία ΜΑΡΑΤΟΠ. 

Από 26 Νοεμβρίου 2018 ξεκίνησε η 
λειτουργία του Εντευκτηρίου υπό τη 
διεύθυνση του νέου αναδόχου της 
εταιρείας ΜΑΡΑΤΟΠ σε ένα πλήρες 
ανακαινισμένο περιβάλλον. Προσφέρει 
ανανεωμένο μενού το οποίο πιστεύουμε 

Μετά το καλοκαίρι και σε συνέχεια 
ανοιχτού διαγωνισμού στην αγορά 
της εστίασης, όπου ο Ν.Ο.Β. ζήτησε 
προσφορές για αναδόχους σε καντίνες 
(αναψυκτήρια) και εντευκτήριο, ο 
ανάδοχος που κατέθεσε την πλέον 
συμφέρουσα προσφορά για τον Όμιλό 

Parking Ν.Ο.Β.

Κυλικεία & Εντευκτήριο
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ότι καλύπτει όλες τις απαιτήσεις. 

Στο ίδιο πλαίσιο, αναμένεται να 
ανακαινιστεί και να αναβαθμιστούν 
οι εγκαταστάσεις του κυλικείου της 
πισίνας, του μώλου και της νοτίου πλαζ, 
αφού έχουν μισθωθεί από τον ίδιο 
ανάδοχο. 

Να σημειώσουμε ότι το κανονιστικό 
πλαίσιο που ορίζει πως το εντευκτήριο 
και τα κυλικεία σε όλα τα σημεία του 
Ν.Ο.Β. λειτουργούν αποκλειστικά για 
τα μέλη και τους φίλους τους, ισχύει 
κανονικά. 

Η λειτουργία του εστιατορίου 
συνεχίζεται με τον ανάδοχο που 
βρίσκεται σε ισχύ.

  To 2018 πραγματοποιήθηκαν πολλές εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης στις εγκαταστάσεις του Ομίλου μας.

 Ακολουθούν οι σημαντικότερες:

  Θυρωρείο

  Χώρος στάθμευσης

  Χώρος ανέλκυσης σκαφών

  Εστιατόριο 

  Περιβάλλοντας χώρος μετά την 
σκάλα που οδηγεί στο εστιατόριο

  Κεντρικός μόλος – κιόσκι

  Κυλικείο μόλου

  Υποπίνακα κάτω από τη σκάλα

  Περιβάλλοντας χώρος Εντευκτηρίου

  Σκι

  Χώρος αντλιών ακαθάρτων

  Χώρος αυτοδυτών

  Υποπίνακας έξω από χώρο
αυτοδυτών

  Γυμναστήριο 

  Χώρος παλαιού ιατρείου 

  Ιατρείο

  Αποδυτήρια κολυμβητηρίου

  Κολυμβητήριο 

  Χώρος ηλεκτρομηχανολογικών
κολυμβητηρίου

  Περιβάλλοντας χώρος του νοτίου 
τμήματος

  Αναψυκτήριο της νότιας πλαζ

  Πυλώνες φωτισμού
κολυμβητηρίου

  Ξενώνας

  Αποδυτήρια ομάδας αντρών

  Κυλικείο κολυμβητηρίου

  Γραμματεία & λογιστήριο

  Εντευκτήριο

  Χώρος γενικού πεδίου 

  Οδεύσεις

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν έχουν εγκριθεί για τις εργασίες αυτές από το αρμόδιο υπουργείο Βιομηχανίας και από 
τον ΕΛΟΤ. Επίσης, τοποθετήθηκαν νέοι πίνακες, διακόπτες ρευματοδότες, ενώ συντάχθηκαν σχέδια της ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης και κατατέθηκαν υπεύθυνες δηλώσεις του αδειούχου εγκαταστάτη όπως και η θεώρησή τους, σύμφωνα με το 
Νόμο.

Πραγματοποιήθηκε τεχνική έκθεση από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό, ο οποίος πρότεινε αναβαθμίσεις στην 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384. 

Η Διοίκηση του Ομίλου ανέθεσε σε εξωτερική εταιρεία την κατασκευή των ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων ισχυρών 
ρευμάτων στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες σε όλους σχεδόν τους χώρους του Ν.Ο.Β. και 
αναλυτικότερα στους εξής:

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ομίλου

  Πραγματοποιήθηκε ριζική ανακαίνιση 
των WC και των αποδυτηρίων. 

  Επισκευάστηκε και βάφτηκε το 
δάπεδο.

  Συντηρήθηκαν οι αντλίες θερμότητας.

  Πραγματοποιήθηκε βαφή στα 
παρτέρια και ανανέωση φυτών στο 
δρόμο προς τη νότια πλαζ.

  Το 2018 το εργατοτεχνικό προσωπικό 
με τη διάθεση του κατάλληλου 
εξοπλισμού χημικής ανάλυσης 
του νερού και των αντίστοιχων 
δοσομετρικών αντλιών, συνέχισε 
τον έλεγχο και τη διατήρηση της 
ποιότητας του νερού της πισίνας. 
Η ενέργεια αυτή έγινε πλέον 
αποκλειστικά από τον Ν.Ο.Β., χωρίς 
δηλαδή τη συνδρομή εξωτερικής 
εταιρίας. Επίσης, πραγματοποίησε 
τον καθαρισμό της πισίνας με ειδική 
σκούπα που έχει προμηθευτεί ο 
Ν.Ο.Β.. 

  Πραγματοποιήθηκε συντήρηση των 
αντλιών θερμότητας.

  Πραγματοποιήθηκαν τοπικές 
επισκευές πλακιδίων και σφράγιση 
αρμών στη πισίνα σε αρκετή έκταση. 

  Έγινε διόρθωση με ξύσιμο και βάψιμο 
των κερκίδων, καθώς και βάψιμο 
όλων των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων 
από εξωτερικό συνεργείο. 

  Πραγματοποιήθηκε πλήρης 
ανακαίνιση των γυναικείων και 
ανδρικών αποδυτηρίων του 
κολυμβητηρίου, σύμφωνα με νέα 

διαρρύθμιση από γνωστή τεχνική 
εταιρεία που δραστηριοποιείται στο 
χώρο των κτιριακών κατασκευών. 

  Πραγματοποιήθηκε μεταφορά του 
ιατρείου στο επάνω χώρο της πισίνας, 
όπου παλαιότερα λειτουργούσε 
ως αίθουσα διαιτητών. Για τη 
μεταφορά, έγιναν όλες οι απαραίτητες 
υδραυλικές εργασίες, τοποθέτηση 
κλιματιστικού, χρωματισμός και νέα 
επίπλωση του χώρου.

Κολυμβητήριο

Νότια Πλαζ
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  Πραγματοποιήθηκε αλλαγή στο ένα 
τρίτο του deck της γραμματείας, 
καθώς και ξύσιμο και λουστράρισμα 
όλης της ξύλινης εξέδρας με νέο 
χρωματισμό. 

  Δημιουργήθηκε γραφείο 
αποκλειστικής εξυπηρέτησης 
αθλητών και μαθητών σχολών, 
όπου εξυπηρετούνται σε ένα σημείο 
(one-stop-shop) για όλα τα θέματά 

τους με τον Όμιλο. Αναλυτικότερα, 
εγγραφές, πληρωμές, δημιουργία 
καρτών αθλητή, προμήθεια αθλητικού 
ρουχισμού, κ.λπ. 

  Ανασχεδιασμός της αίθουσας 
διδασκαλίας και προμήθεια 
προβολικού συστήματος για 
τις ανάγκες των θεωρητικών 
μαθημάτων.

  Στο πλαίσιο της προσπάθειας που 
καταβάλλει η Διοίκηση για τον εκσυγ-
χρονισμό και την αναβάθμιση των 
πληροφοριακών συστημάτων του 
Ομίλου, εγκαταστάθηκαν νέοι υπολο-
γιστές, αναβαθμίστηκε το λογισμικό 
για χρήση σε Windows 10 και επίσης 
έγινε εγκατάσταση της εφαρμογής  
τους σε έξι PC,. 

  Αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε νέα 
εφαρμογή διαχείρισης μελών, αθλη-
τών, μαθητών. 

  Αυξήθηκε η διαδικτυακή ταχύτητα, και 
μεγιστοποιήθηκε το επίπεδο ασφα-
λείας στη διαχείρισης δεδομένων, για 
την ελαχιστοποίηση τυχόν κακόβου-
λων επιθέσεων και τη διασφάλιση της 
απρόσκοπτης και συνεχής λειτουργίας 
των συστημάτων του Ν.Ο.Β.. 

  Εγκαταστάθηκε νέο, σύγχρονο τηλε-
φωνικό κέντρο.

  Τοποθέτηση νέας μεγαφωνικής εγκα-
τάστασης 

  Αντικατάσταση των πινάκων ανακοι-
νώσεων με νέους πιο καλαίσθητους. 

  Απολύμανση όλων των εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων του Ομίλου 
με ειδικά υλικά από το προσωπικό 
του. 

  Καθαρισμός και διευθέτηση των 
υλικών στην κεντρική αποθήκη στο 
τούνελ.

  Αποψίλωση σε όλο τον περιβάλλοντα 
χώρο του Ομίλου.

  Πραγματοποιήθηκαν τοπικές 
επισκευές δαπέδου καθώς και βαφή 
όλης της επιφάνειας της προβλήτας. 

  Επιδιορθώθηκαν τα ξύλινα στέγαστρα. 

  Επανατοποθετήθηκαν τα στέγαστρα 
σκίασης από πανιά του συνόλου των 
11 ομπρελών. 

Διάφορες ΕργασίεςΕξοπλισμός Γραμματείας & Λογιστηρίου

Γραφείο Αθλητικών Τμημάτων 
& Αίθουσα Διδασκαλίας

Προβλήτα 
& Μαρίνα Σκαφών

Ελληνική Κουζίνα
Ερμού 2, Βουλιαγμένη  |  Τ. 2108960591
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α)  Καθίσματα (καρέκλες 
& ξαπλώστρες)

  Δεν δεσμεύουμε καθίσματα με 
προσωπικά αντικείμενα 

  Κάθε μέλος δικαιούται ένα κάθισμα 

  Δεν βάζουμε όλη την ξαπλώστρα 
κάτω από τη σκιά

  Δε μετακινούμε τα καθίσματα σε άλλο 
χώρο από όπου ήταν τοποθετημένα 

β)  Σκίαστρα (υπόστεγα 
& ομπρέλες)

  Δε δεσμεύουμε τους χώρους σκιάς με 
προσωπικά αντικείμενα

  Δίνουμε προτεραιότητα στη σκιά 
στις ευπαθείς ομάδες (παιδιά & 
ηλικιωμένοι)

  Όλοι είμαστε ίσοι. Όλοι σεβόμαστε όλους

  Τα μικρά παιδιά είναι πάντα υπό την εποπτεία ενηλίκων

  Τοποθετούμε τα σκουπίδια μας στους κάδους 

  Απαγορεύεται να γράφουμε με σπρέι ή μαρκαδόρους στις εγκαταστάσεις 

  Απαγορεύεται παντός είδους ρύπανση 

  Προσέχουμε τα προσωπικά μας είδη 

  Χρησιμοποιούμε τις θυρίδες 
ασφαλείας στις ομπρέλες για τη 
φύλαξη προσωπικών ειδών αξίας 

  Προμηθευόμαστε τα κλειδιά των 
θυρίδων έναντι εγγύησης 5€: από το 
θυρωρείο για την κεντρική προβλήτα, 
από το κυλικείο N. Πλαζ ή τον 
ναυαγοσώστη για τα κουτιά της Ν. 
Πλαζ.

  Ενημερώνουμε τους εκπροσώπους 
του Ομίλου εάν διαπιστώσουμε ότι 
βρίσκονται στον Όμιλο άτομα μη μέλη 
ή προσκεκλημένοι τους.

  Ενημερώνουμε το Ν.Ο.Β. εάν 
διαπιστώσουμε φθορές στον Όμιλο

  Προσοχή στη χρήση του νερού: 
προσέχουμε για να έχουμε. 

  Ελέγχουμε στο τέλος ότι έχει κλείσει 
καλά η βρύση. 

  Μετά την αποχώρησή μας από 
κλειστό χώρο, σβήνουμε τα φώτα. 

  Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την 
καθαριότητα του Ομίλου μας 

  Χρησιμοποιούμε τους ειδικούς 
κάδους απορριμμάτων 

  Πετάμε τα αποτσίγαρα στα ειδικά 
σταχτοδοχεία

  Ειδοποιούμε τους υπεύθυνους 
καθαρισμού του Ν.Ο.Β. εάν 
διαπιστώσουμε «ατυχήματα»

Savoir Faire @ Ν.Ο.Β.

Ξαπλώστρες, καρέκλες και σκίαστρα

Ασφάλεια 

Οικονομία στο νερό 
και στο ηλεκτρικό

Καθαριότητα

  To parking χρησιμοποιείται μόνο από 
τα μέλη 

  Δεν επιτρέπεται η στάθμευση χωρίς 
το ειδικό αυτοκόλλητο σήμα

  Τα οχήματα πρέπει να σταθμεύουν 
μέσα στις γραμμογραφημένες θέσεις 

  Δεν επιτρέπεται να κλείνει η είσοδος

  Η κυκλική κυκλοφορία στην πλατεία 
του parking πρέπει να λειτουργεί 
χωρίς εμπόδια 

  Δεν επιτρέπεται η φραγή της εισόδου 
του Ν.Ο.Β.: οφείλει να είναι ελεύθερη 
για τη διακίνηση οχήματος ανάγκης 
σε περίπτωση ανάγκης (ασθενοφόρο, 
πυρκαγιάς κλπ.)

  Όσοι εξέρχονται από το parking έχουν 
προτεραιότητα

  Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. μεγάλοι 
αγώνες, τελετές, κλπ.) μπορεί 
να απαγορευθεί προσωρινά η 
στάθμευση στο parking του Ομίλου 

  Τις βραδινές ώρες επιτρέπεται η 
χρήση του χώρου του parking σε 
πελάτες του εστιατορίου του Ν.Ο.Β.

  Δεν επιτρέπεται η είσοδος και 
κυκλοφορία οχημάτων εσωτερικά του 
Ν.Ο.Β., με τις εξής εξαιρέσεις: 

1.  Οχήματα τροφοδοσίας κυλικείων 
και συνεργατών του Ομίλου σε 
συγκεκριμένους χρόνους

2.  Οχήματα εφοδιασμού των 
εγκαταστάσεων του Ομίλου σε 
συγκεκριμένους χρόνους

3.  Οχήματα μελών ή εξουσιοδοτημένων 
από αυτά προσώπων που  
μεταφέρουν σκάφη  ή ρυμουλκούν 
τρέιλερ σκάφους, μετά από ειδική 
έγκριση 

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

5.  Οχήματα μη μελών σε ειδικές 
περιπτώσεις και με έγκριση της 
Διοικήσεως, 

  Δεν αφήνουμε προσωπικά 
αντικείμενα αξίας στο αυτοκίνητό μας. 

  Σε περίπτωση που το Parking 
του Ομίλου είναι πλήρες, τα μέλη 

εξυπηρετούνται στον επιπλέον ειδικό 
χώρο στάθμευσης που έχει μισθώσει 
ο Όμιλος για τις ανάγκες των μελών 
του. 

  Μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
την υπηρεσία «Valet parking» για 
τη μεταφορά από το parking της 
«Αρμονίας» στο χώρο του Ομίλου. 

  Σε ώρες αιχμής τα μέλη υποχρεούνται 
να αφήνουν το αυτοκίνητο με 
τα κλειδιά  επάνω, στο αρμόδιο 
προσωπικό που θα το παρκάρει στο 
διαθέσιμο χώρο.

  Όσα μέλη δεν συμφωνούν με τη 
διαδικασία αυτή, θα πρέπει να 
σταθμεύουν τα οχήματά τους εκτός 
του parking.

Κανονισμός
λειτουργίαςΚανονισμός Λειτουργίας

του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να υπενθυμίσουμε τον κανονισμό λειτουργίας του Ν.Ο.Β. ο οποίος σε όλα τα επίπεδα 
υπογραμμίζεται από τη λέξη «Σεβασμός».

Parking Ν.Ο.Β.
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Τ ο 2018 στήριξαν με την πολύτιμη συμβολή τους τους σκοπούς του Ομίλου με μορφή χορηγίας, διαφήμισης στην 
ΤΡΙΑΙΝΑ ή προβολή στον Όμιλο εταιρείες και ιδιώτες. Τους ευχαριστούμε θερμά κάθε έναν ξεχωριστά για τη σημαντική 
τους προσφορά και στήριξη στη συνέχιση του έργου του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης.

Παρακάτω, ακολουθούν με αλφαβητική σειρά οι υποστηρικτές μας:

  Chiquita

  D.K. Medikalspot Ιατρική ΑΕ.

  DHL 

  Diles and Rinies E.E.

  ENGINEERIA A.E.

  EUROBANK

  Groupama

  LPC AE

  Nestle

  Queen Bridal Ε.Ι. 

  Αντζελίνα Παρασκευοπούλου

  ΒIKOΣ

  ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

  Δ & Ι. Δαμκαλίδη

  Ελένη Τζελάτη

  Κ. Κοκολιος & Σια ΟΕ.

  Κ. Τσολάκης -Mooring A.E. 

  Κουσαθανάς Λευτέρης

  Μυτιληναίος Α.Ε.

  ΝΟΕ Α.Ε.

  ΟΑΠΠΑ Δήμου ΒΒΒ

  Παπαδόπουλος Α.Ε.

  ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

  Σπανός ΑΕ

  Ταβέρνα ΛΟΥΪΖΙΔΗΣ

  ΤΑΤΑ Ευστρ. Ανδρομάχη 

  Χαραμής Α.Ε.

  Χρυσοχοΐδης Θωμάς

Χορηγίες & δωρεές

  Κολυμπάμε ελεύθερα στον 
οριοθετημένο χώρο. 

  Στο χώρο αυτό, δεν επιτρέπεται 
η διέλευση πλεούμενων μέσων 
(βάρκες, ιστιοσανίδες, κλπ.)

  Δεν επιτρέπεται η χρήση 
ψαροντούφεκου.

Κολύμπι στους ειδικούς χώρους

  Το εντευκτήριο του Ομίλου είναι 
ανοικτό για κάθε μέλος με την 
οικογένειά του και για τους φίλους 
τους στις ώρες λειτουργίας του. 

  Για τη δέσμευση του χώρου, 
απευθύνεστε στη Γραμματεία Ν.Ο.Β.

  Συμμετέχουμε ενεργά στις 
εκδηλώσεις του Ομίλου μας! 

  Ενισχύουμε τα Αθλητικά Τμήματα με 
την παρουσία μας. 

  Ενημερωνόμαστε από το nov.gr, από 
το Facebook και από τα newsletters 
του Ομίλου για τις εκδηλώσεις.  

  Συμμετέχουμε στους αγώνες 
των Αθλητικών Τμημάτων και 
εμψυχώνουμε τους αθλητές μας!

Εντευκτήριο Συμμετοχή στις εκδηλώσεις
του Ομίλου

  Καλούμε τους φίλους μας να γίνουν μέλη στον Όμιλο.

Εγγραφή νέων μελών

  Σε περίπτωση ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών καλείτε τη νοσηλεύτρια του 
Ν.Ο.Β. στο 210 89 62 416 (εσωτ. 113) ή στο 6956 48 12 13.

Παροχή πρώτων βοηθειών
& Ιατρείο

  Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε σκυλιά.   Δεν επιτρέπεται η χρήση ηχητικών 
συσκευών ή μουσικών οργάνων. 

Κατοικίδια Ησυχία

Marketing
Επικοινωνία
Εκδηλώσεις&
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Στο Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης θέ-
λουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία 
και στο περιβάλλον όπου δραστηριοποι-
ούμαστε, προσφέροντας το κίνητρο σε 
όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώ-
πους μπορούμε ώστε να συμμετέχουν 
στις προσπάθειές μας. Στο πλαίσιο αυτό, 
το 2018 προχωρήσαμε στις εξής ενέρ-
γειες, φιλοδοξώντας να κάνουμε τον 
κόσμο γύρω μας καλύτερο: 

 Συνεχίζουμε την προσπάθεια συλλο-
γής πλαστικών καπακιών, προκειμένου 
να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας 
με κινητικά προβλήματα, μέσω του 
Συλλόγου παραπληγικών και κινητικά 
αναπήρων Ν. Πέλλας για την παροχή 
Αναπηρικών Αμαξιδίων.

 Την Πέμπτη 21 Ιουνίου πραγματοποι-
ήθηκε μια σπουδαία ενέργεια για τον 
Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης. Η πολυ-
τάλαντη και πολυπράγμων Κατερίνα 
Τοπούζογλου, ιδρύτρια του οργανισμού 
All For Blue που ασχολείται με την προ-
στασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, 
Shark Aware Instructor και Παγκόσμια 
Πρωταθλήτρια Υποβρύχιας σκοποβολής 
δημιούργησε μια πολύ δυνατή ομάδα. 
Έκανε μια σύμπραξη με τους Course 
Directors από το καταδυτικό κέντρο των 
Σπύρου Καρτελιά, Μιχάλη Κασσιδιάρη 
και Κώστα Τριανταφύλλου, με το πλή-
ρωμα του γαλλικού ενεργειακού σκά-
φους Energy Observer και τα μεγάλα 
παιδιά που συμμετέχουν στο καλοκαιρι-

νό camp. Η μεγάλη αυτή ομάδα, ένωσε 
τις δυνάμεις της και πραγματοποίησε 
έναν πολύ σπουδαίο καθαρισμό στο 
παράκτιο και υποθαλάσσιο περιβάλλον 
του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης από 
τη Νότια Πλαζ έως και τη σχολή του 
θαλάσσιου σκι.

Όλα τα μέλη της ομάδας συνεργάστη-
καν εξαιρετικά και η συγκομιδή τους 
ήταν εντυπωσιακή: έβγαλαν από τη 
θάλασσα πολλά πλαστικά, σιδηροσω-
λήνες, ξαπλώστρες, μία τσιμεντομένη 
ρόδα, ένα λάστιχο αυτοκινήτου, ενώ 
από τα βράχια συνέλεξαν επίσης πολλά 
πλαστικά και διάφορα άλλα αντικείμενα. 
Ο καθαρισμός αυτός ήταν τόσο αποτε-
λεσματικός, που θα ληφθεί υπόψη σε 
διεθνή κατάταξη, αφού το σύνολο του 
όγκου των σκουπιδιών που καταμετρή-
θηκε έφτασε περί τα 200 κιλά.

Τα παιδιά του καλοκαιρινού Camp 
ενθουσιάστηκαν που είχαν την ευκαιρία 
να συμμετέχουν σε μία περιβαλλοντική 
δράση με στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος και του θαλάσσιου οικο-
συστήματος, σε έναν τόπο που αγαπούν 
και είναι το δεύτερο σπίτι τους: αυτόν 
του Ν.Ο.Β..

 Στις 25/07/2018 οι ομαδάρχες και 
όλοι οι εργαζόμενοι των Summer 
Camp του Ν.Ο.Β. συνέλεξαν είδη 
πρώτης ανάγκης για την αποστολή τους 
στους πληγέντες της καταστροφικής 
πυρκαγιάς στο Μάτι Αττικής.

Λειτουργούμε υπεύθυνα
νοιαζόμαστε για το περιβάλλον και την κοινωνία

Στο Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης ξεκι-
νήσαμε προς το τέλος του χρόνου, μία 
προσπάθεια να εκμεταλλευτούμε όσο το 
δυνατόν περισσότερο τα ψηφιακά μέσα 
για να βελτιώσουμε και να εκσυγχρονί-
σουμε την επικοινωνία μας. Στο πλαίσιο 
αυτό, έχει δοθεί έμφαση στην προώθηση 
της εικόνας και των επιτευγμάτων του 
Ομίλου μας στα κοινωνικά δίκτυα, και συ-
γκεκριμένα σε Facebook και Instagram. 

Πέραν αυτού, καλωσορίσαμε ένα νέο 
εργαλείο τακτικής επικοινωνίας με τα 
Μέλη μας: το e-Ν.Ο.Β. Πρόκειται για ένα 
σύγχρονο, φρέσκο, ηλεκτρονικό περι-
οδικό, μέσω του οποίου φιλοδοξούμε 
να έρθουμε πιο κοντά στα μέλη, άμεσα 
και διαδραστικά. Μέσω του e-Ν.Ο.Β. 
επικοινωνούμε νέα και επιτεύγματα του 

Ομίλου μας και των αθλητικών τμημά-
των που είχαν δράση ή σημαντικά απο-
τελέσματα στο μήνα που αναφέρεται το 
newsletter. Τα σχόλια που έχουμε λάβει 
για το e-Ν.Ο.Β. είναι πάρα πολύ θετικά 
και μας δίνουν ώθηση να συνεχίσουμε 
τη χρήση των ψηφιακών μέσων. 

Ένα αντίστοιχο εργαλείο επικοινωνίας 
εφαρμόσαμε στα Αθλητικά Τμήματα: 
ξεκινήσαμε μία ανοιχτή ψηφιακή επι-
κοινωνία με τους γονείς των αθλητών 
& μαθητών μας, με στόχο να έρθουμε 
πιο κοντά τους και να τους κάνουμε 
να αγαπήσουν ακόμη περισσότερο τον 
Όμιλό μας.

Για να μπορούμε, όμως, να αποστέλλου-
με επικοινωνιακό υλικό στα Μέλη και 

τους γονείς των αθλητών μας, οφεί-
λουμε να έχουμε τη συναίνεσή τους. 
Ως εκ τούτου, ξεκινήσαμε τη διαδικασία 
συλλογής συναινέσεων βάσει της Ευ-
ρωπαϊκής οδηγίας G.D.P.R. περί προ-
σωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με την 
οδηγία αυτή, οφείλουμε ως Όμιλος να 
έχουμε την συγκατάθεση του παραλή-
πτη ενημερωτικού υλικού.

Επικοινωνία
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Το Personal Banking της Eurobank 
δημιουργήθηκε το 2007 με σκοπό να 
προσφέρει στους πελάτες της Τράπε-
ζας κορυφαία προϊόντα και υπηρεσίες 
από έμπειρους και καταρτισμένους 
Υπευθύνους Σχέσης οι οποίοι υπο-
στηρίζονται από τεχνολογία αιχμής και 
στοχεύουν στη δημιουργία μακροχρόνι-
ων σχέσεων εμπιστοσύνης με αμοιβαίο 
όφελος. 

Ο Υπεύθυνος Σχέσης Personal 
Banking είναι ο προσωπικός και  εξειδι-
κευμένος συνεργάτης, με πιστοποίηση 
στην παροχή επενδυτικών συμβουλών 
από την Τράπεζα της Ελλάδος. Πα-
ρακολουθεί την αγορά και ενημερώ-
νει για τις επενδυτικές επιλογές που 
ταιριάζουν στις ανάγκες και το προφίλ 
κάθε πελάτη. Από κοινού σχεδιάζουν 
το επενδυτικό πλάνο για την επίτευξη 
των οικονομικών στόχων επιλέγοντας  
από μια ευρεία γκάμα ειδικά σχεδια-
σμένων καταθετικών, επενδυτικών και 
τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, με 
την υποστήριξη της Eurobank Asset 
Management ΑΕΔΑΚ, της Eurobank 
Equities ΑΕΠΕΥ και της Eurolife ERB 
Ασφαλιστικής.

Η υπηρεσία Personal Banking δίνει 
προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση και 
απλοποίηση της καθημερινότητας των 
πελατών της: 

•  σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους 
εξυπηρέτησης,

•  με προτεραιότητα στα ταμεία,

•  με αποκλειστική γραμμή εξυπη-
ρέτησης στο EuroPhone Personal 
Banking.

Οι καθημερινές συναλλαγές διευκολύ-
νονται μέσω του λογαριασμού Personal 
Banking, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
Mobile App,  e-Banking καθώς και 
των καρτών Personal Banking Debit 
Mastercard και Visa, οι οποίες συμμε-
τέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης 
€πιστροφή Premium. Η παροχή έγκυ-
ρης ενημέρωσης αποτελεί βασική επι-
δίωξη της υπηρεσίας. Με την αποστολή 
του Global Statement, του newsletter 
e-personal eyes καθώς και τη συμμετο-
χή σε θεματικές εκδηλώσεις, παρέχεται 
έγκυρη ενημέρωση για τις νέες τάσεις 
στις αγορές, καθώς και για νέα προϊό-
ντα, υπηρεσίες και προνόμια, όπως την 
παροχή εξειδικευμένων ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης 
ακίνητης περιουσίας και αξιοποίησης 
του ελεύθερου χρόνου.

Βασική φιλοσοφία του Personal 
Banking είναι η παροχή εξατομικευμέ-
νης και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης 
στους πελάτες της Eurobank με την 
πλήρη και αποτελεσματική κάλυψη των 
προσωπικών, οικογενειακών και επιχει-
ρηματικών αναγκών τους.»

Γεώργιος Βαρελτζίδης
Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης

Affl  uent Segment της Eurobank

Το
της Eurobank
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Σ τις 6 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η επίσημη 
εκδήλωση των Θεοφανείων για το 2018. Την εκδήλωση 
άνοιξε ένα θεαματικό πρόγραμμα από το τμήμα της 

Καλλιτεχνικής μας κολύμβησης. Στην τελετή του Αγιασμού 
των υδάτων της πισίνας, βούτηξαν, όπως κάθε χρόνο, μικροί 
αθλητές του Ομίλου για να λάβουν την Ευλογία Του. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν οι επίσημες βραβεύσεις 
των αθλητών μας στο χώρο του Εντευκτηρίου, παρουσία 
στελεχών  του Διοικητικού Συμβουλίου, της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Αρχών του τόπου μας.

Εκδήλωση Θεοφανείων 2018

Βράβευση «ΕΥ’ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

Ο Χρήστος, ξεκίνησε από τις σχολές της υδατοσφαίρισης, 
αγάπησε το άθλημα και πολύ γρήγορα, δίνοντας όλο του 
τον εαυτό έγινε στέλεχος της πρώτης ανδρικής ομάδας. 
Βραβεύεται με το "ευ αγωνίζεσθαι" όχι μόνο επειδή είναι 
εξαιρετικός αθλητής, αφοσιωμένος στο αθλητικό πρόγραμμα 
και τους στόχους της ομάδας και υπόδειγμα αθλητή για τους 
νεότερους, αλλά ακόμα περισσότερο για το χαρακτήρα του. 
Το ομαδικό πνεύμα, η αγάπη για τους συναθλητές του και τον 
Όμιλο τον κάνουν να ξεχωρίζει αν και ο ίδιος είναι σεμνός.

Η αθλήτρια υδατοσφαίρισης που συνέβαλε σημαντικά στις 
νίκες της  ομάδας γυναικών για να πάρει πρωταθλήματα 
και να τιμήσει τα χρώματα του Ομίλου. Βασικό στέλεχος 
της Εθνικής Ομάδας  επί σειρά ετών, με μεγάλη συμβολή 
στη προβολή εντός και εκτός συνόρων του αθλήματος της 
υδατοσφαίρισης γυναικών. Διακρίθηκε και διακρίνεται πάντα 
για τη συνέπειά της και για το αθλητικό πνεύμα.

Ο Θύμιος είναι αθλητής του Ομίλου από το 1992. Διακρίνεται 
πάντα για το ήθος του, τον σεβασμό προς τους προπονητές 
και τους ανταγωνιστές του, ενώ έχει πάντα διάθεση να 
βοηθήσει από οποιαδήποτε θέση για το άθλημα που τόσο 
αγαπά. Πάντα συνεπής στις προπονήσεις, υπομονετικός και 
εργατικός κατάφερε να ανταμειφθεί με τον καλύτερο τρόπο 
για την 25ετή αφοσίωση του στο θαλασσίου σκι κατακτώντας 
το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Seniors 
2017.

 Τμήμα Υδατοσφαίρισης Γυναικών 

Βασιλική Διαμαντοπούλου

 Τμήμα Θαλάσσιου Σκι

Θύμιος Κουσαθανάς

 Τμήμα Υδατοσφαίρισης Ανδρών

Χρήστος Αφρουδάκης

Αθλητής αυτοδίδακτος, με πολλές ώρες μελέτης, υπομονής 
και επιμονής, ώστε να καταφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα, 
αλλά παράλληλα πρόθυμος να μεταδώσει τις γνώσεις του 
στους συναθλητές του, συνεπής στις υποχρεώσεις του, 
ψύχραιμος, ήρεμος, σταθερά ανερχόμενος, με υψηλό το 
αίσθημα της εξάπλωσης του αθλήματος στους δύσκολους 
καιρούς που ζούμε.

 Τμήμα Wakeboard

Παναγιώτης Τροβάς

Οι Εκδηλώσεις μας

Για το ήθος την ομαδικότητα και αλληλεγγύη που επέδειξε.

 Τμήμα Κολύμβησης

Αριάδνη Βαρελίδη

Το ήθος, η ευγένεια και η πειθαρχία είναι στοιχεία που χαρα-
κτηρίζουν απόλυτα την Ξένια, μια αθλήτρια που μεγάλωσε 
στον Ν.Ο.Β., κέρδισε πολλά πανελλήνια και Πανευρωπαϊκά 
μετάλλια στα 10 χρόνια πορείας της στον πρωταθλητισμό. 
Αποτελεί παράδειγμα για τις μικρότερες αθλήτριες. Είναι 
πάντα πρόθυμη, με χαμόγελο και με υψηλό το αίσθημα του 
εθελοντισμού,  βοηθάει ακούραστη τις συναθλήτριές της αλλά 
και την προπονήτριά της, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
της ομάδας της Καλλιτεχνικής κολύμβησης.

 Τμήμα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης

Πολυξένη Σαραντίδη

 Τμήμα Τεχνικής Κολύμβησης

Κλεοπάτρα Χριστοδούλου
Η Κλεοπάτρα είναι αθλήτρια με εξαιρετικό ήθος και ευγένεια, 
πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους συναθλητές της. Πειθαρχία 
και σεβασμός, δύο λέξεις που τη συνδέουν άμεσα με τον 
προπονητή της

 Τμήμα Ιστιοπλοΐας

Ευστράτιος Σταματόπουλος
Ο Στρατής είναι αθλητής με εξαιρετικό ήθος και ευγένεια, 
πάντα πρόθυμος να βοηθήσει τους συναθλητές του. 
Πειθαρχία και σεβασμός, δύο λέξεις που τον συνδέουν άμεσα 
με τον  προπονητή του.
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 Τμήμα Υδατοσφαίρισης
  ΑΣΚΕΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ: 19 & 1/10, στην Α΄ Λυκείου, 6ο 

Λύκειο Νέας Σμύρνης

  ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ: 19 & 6/14, στη Β΄ Γυμνασίου, 
1ο Γυμνάσιο Βάρης

  ΒΑΡΕΛΙΔΗ ΖΩΗ: 19 & 3/10, στη Γ΄ Λυκείου, Λύκειο 
Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη

  ΜΑΜΑΛΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ: 19 & 2/14, στη Β΄ Γυμνασίου, 
Γυμνάσιο Βουλιαγμένης

 Τμήμα Θαλάσσιου Σκι – Wakeboard 
  ΝΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ: 19 & 3/14, στην Α΄ 

Γυμνασίου, Γυμνάσιο Εκπαιδευτηρίων Γείτονα

  ΣΤΑΪΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ: 19 & 1/12, στην Α΄ Λυκείου, 
American Community School

 Τμήμα Ιστιοπλοΐας 
  ΑΡΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ: 19 & 8/14, στην Β΄ Γυμνασίου, 

Γυμνάσιο Εκπαιδευτηρίων Γείτονα

  ΚΟΥΛΙΚΟΥΡΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ: 19 & 6/10, στη Γ΄ Λυκείου, 
Λύκειο του Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου Αθηνών

  ΚΥΡΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ: 19 & 5/10, στη Γ΄ Λυκείου, Λύκειο 
Κολλεγίου Αθηνών

  ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: 19 & 8/14, στη Β΄ Γυμνασίου, 
Γυμνάσιο Βουλιαγμένης

  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ: 19 & 5/14, στην A΄ 
Γυμνασίου, Γυμνάσιο της Σχολής Μωραΐτη

 Τμήμα Ιστιοσανίδας 
  ΚΟΥΡΓΙΤΑΚΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ: 19 & 2/10, στη Β΄ Λυκείου, 

Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

   ΚΟΥΡΓΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 19 & 9/18, στη Γ΄ Γυμνασίου, 
9ο Γυμνάσιο Αθηνών

  ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ: 19 & 2/10, στην Α΄ Λυκείου, Λύκειο 
Σχολής Μωραΐτη

  ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ: 19 & 3/10, στην Α΄ Λυκείου, Λύκειο 
Εκπαιδευτηρίων  Γείτονα

 Τμήμα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης 
  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ: 19 & 12/14, στη Β΄ Γυμνασίου, 1ο 

Γυμνάσιο Καλυβίων Θωρικού

  ΛΑΓΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ: 19 & 9/14, στην A΄ Γυμνασίου, Γυμνάσιο 
Εκπαιδευτηρίων ΔΟΥΚΑ

  ΤΖΑΜΠΑΖΙΔΗ ΜΑΡΙΑ: 19 & 1/14, στη Β΄ Γυμνασίου, 
Γυμνάσιο Βουλιαγμένης

 Τμήμα Κολύμβησης 
  ΚΩΣΤΗ ΑΙΜΙΛΙΑ: 19 & 5/14, στην Α΄ Γυμνασίου, Γυμνάσιο 

Αναβύσσου

  ΛΑΒΔΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: 19 & 12/14, στη Γ΄ Γυμνασίου, 
3ο Γυμνάσιο Γλυφάδας

  ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: 19 & 7/14, στη Β΄ Γυμνασίου, 
2ο Γυμνάσιο Βούλας

  ΜΠΟΧΛΟΓΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ: 20, στη Γ΄ Γυμνασίου, 
Γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού

  ΣΟΥΣΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ: 19 & 1/14, στην Γ΄ Γυμνασίου, 
Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

  ΤΥΡΜΠΑ ΕΛΕΝΗ: 19 & 7/14, στην Β΄ Γυμνασίου, Γυμνάσιο 
Σαρωνίδας

 Τμήμα Τεχνικής Κολύμβησης 
  ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ-ΛΑΛΛΗ ΛΥΔΙΑ: 19 & 5/14, στην A΄ 

Γυμνασίου, 2o Γυμνάσιο Βούλας

Αριστεύσαντες Μαθητές Αθλητές με Διεθνείς Διακρίσεις για το 2017

Ως Μέλη της Εθνικής Ομάδας Νέων Γυναικών:
2η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: 

  ΞΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

  ΜΑΥΡΩΤΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

  ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΑ

  ΣΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

  ΧΥΔΗΡΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

Ως Μέλη της Εθνικής Ομάδας Κορασίδων:
1η θέση στους Βαλκανικούς Αγώνες στη Βουλγαρία 

  ΜΑΥΡΩΤΑ ΛΥΔΙΑ

  ΜΑΥΡΩΤΑ ΔΑΝΑΗ

  ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

  ΝΙΕΡΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ως Μέλη της Εθνικής Ομάδας Νεανίδων:
4η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Σερβία

  ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ

  ΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

  ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ- ΑΝΝΑ  

Ως Μέλη της Εθνικής Ομάδας Νέων Ανδρών:
1η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι

  ΖΕΡΔΕΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ

Ως Μέλη της Εθνικής Ομάδας Ανδρών:
4η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
στη Βουδαπέστη

  ΖΕΡΔΕΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΠΟΤΣΗΣ

Ως Μέλη της Εθνικής Ομάδας Παίδων:
2η θέση στους Βαλκανικούς Αγώνες στη Βουλγαρία 

  ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΔΩΝΙΣ

  ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

  ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΑΝΟΣ

Αθλητές Μέλη της Εθνικής Ομάδας

 Τμήμα Υδατοσφαίρισης
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ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΥΜΙΟΣ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ανδρών 35+ 

  3η νίκη στις φιγούρες με 5720 βαθμούς

  1η Πανελλήνια νίκη στις Φιγούρες 35+Ανδρών 
με 2750 βαθμούς

ΠΑΠΟΥΔΗ ΜΙΚΑ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Νέων  & στο Πρωτάθλημα 
κάτω των 21 ετών 

  4η νίκη στο σλάλομ U17  με (3,00/55/12,00)  

  6η νίκη στις φιγούρες U17   με 5120 βαθμούς

  2η  Πανελλήνια νίκη  στο σλάλομ & φιγούρες  U17 κορίτσια 
με (1,50/55/12,00 και 2700βαθμοί)

ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Νέων  & στο Πρωτάθλημα 
κάτω των 21 ετών 

  4η νίκη στο σλάλομ U17   με (4,00/58/11,25)

  1η  Πανελλήνια νίκη  στο σλάλομ & φιγούρες  U17 αγόρια 
με (1/58/11,25 και 3480 βαθμοί)

ΠΟΝΤΙΦΗΞ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Νέων  & στο Πρωτάθλημα 
κάτω των 21 ετών 

  4η νίκη στο σλάλομ U17  με (3,00/55/12,00)

  1η  Πανελλήνια νίκη  στο σλάλομ & φιγούρες  U17 κορίτσια 
με (2,00/55/12,00 και 4250βαθμοί)

ΤΕΣΟΥΕΓΙΕΡ ΑΡΗΣ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Αγοριών κάτω των 17 ετών

  6η νίκη στο σλάλομ U21 με 2,00/58/10,75

ΠΛΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
WORLD GAMES 2017

  4η νίκη στις φιγούρες ανδρών με 9200 βαθμούς

  1η Πανελλήνια νίκη στις Φιγούρες Ανδρών με 9850 βαθμοί 
(ισοφάριση πανελληνίου ρεκόρ)

  1η Πανελλήνια νίκη  στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Wakeboard στην κατηγορία Mens open

 Τμήμα Θαλάσσιου Σκι

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  1η θέση Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στα 

Laser Radial

  2η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Νέων στα Laser Radial &  στα U21

  3η θέση Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Ανδρών στα Laser Radial 

  1η θέση Πανελλήνιο πρωτάθλημα  
στα Laser Radial

  2η θέση Πανελλήνιο πρωτάθλημα  
στα Laser Standard

  1η θέση Βαλκανικό πρωτάθλημα  στα 
Laser Standard

ΦΑΚΙΔΗ ΝΑΝΣΥ
  1η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

Laser

  2η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
Laser

ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  1η θέση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα 

masters Formula 

  1η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
Formula

ΜΕΛΛΟΥ ΞΑΝΘΗ 
5η θέση στο COMBO και 7η στο ομαδικό στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι

ΦΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
5η θέση στο COMBO και στο ομαδικό στο Μεσογειακό 
Κύπελλο Κορασίδων στη Μελχάντα της Πορτογαλίας.

ΜΑΛΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ  & ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 
9η θέση στο τελικό του τεχνικού προγράμματος στο 17ο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη

 Τμήμα Ιστιοσανίδας 

 Τμήμα Ιστιοπλοΐας

 Τμήμα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης
  Ως μέλη της Εθνικής ομάδας της καλλιτεχνικής κολύμβησης:
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ 
1η  Πανελλήνια νίκη  στο σλάλομ και φιγούρες στην 
κατηγορία U10 κορίτσια  (5,00/25 και 560βαθμοί)

ΛΙΑΠΗ ΤΑΝΙΑ
2η  Πανελλήνια νίκη  στο σλάλομ στην κατηγορία U12 
κορίτσια (3,50/49)

MΑΓΚΑΦΩΣΗ ΕΛΙΝΑ 
1η   Πανελλήνια νίκη  στις φιγούρες στην κατηγορία U12 
κορίτσια (1130βαθμοί)

ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΚΑΛΛΗ
2η  Πανελλήνια νίκη  στις  φιγούρες στην κατηγορία U12 
κορίτσια (1120βαθμοί)

3η  Πανελλήνια νίκη  στο σλάλομ (2,50/43)  

ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
2η  Πανελλήνια νίκη  στις  φιγούρες στην κατηγορία U12 
αγόρια (660βαθμοί)

ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΠΑΥΛΙΝΑ
3η  Πανελλήνια νίκη  στο σλάλομ και φιγούρες στην 
κατηγορία U14 κορίτσια (2,50/46 και 320 βαθμοί)

ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
2η  Πανελλήνια νίκη στις  φιγούρες στην κατηγορία U14 
αγόρια (1060 βαθμοί)

ΛΙΑΠΗΣ ΗΛΙΑΣ
3η  Πανελλήνια νίκη στις φιγούρες στην κατηγορία U14 
αγόρια (560 βαθμοί)

ΤΟΥΤΖΙΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
2η  Πανελλήνια νίκη  στο σλάλομ και φιγούρες στην 
κατηγορία U17 αγόρια  (5,00/58/14,25 και 2770 βαθμοί)

ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
1η  Πανελλήνια νίκη  στο σλάλομ στην κατηγορία 55+ 
Ανδρών 1,50/55/12,00)

Βράβευση Αθλητών 
με 1η, 2η & 3η Πανελλήνια νίκη

 Τμήμα Θαλάσσιου Σκι

ΤΡΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
2η  Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Wakeboard στην κατηγορία open men

ΤΖΟΚΑΣ ΘΩΜΑΣ
1η  Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Wakeboard στην κατηγορία Veterans Men

ΖΙΩΓΑΣ ΘΩΜΑΣ
2η  Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Wakeboard στην κατηγορία junior men

ΣΤΑΙΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ
2η  Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Wakeboard στην κατηγορία junior women

ZΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
1η  Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Wakeboard στην κατηγορία U12 girls

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
2η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Wakeboard 
στην κατηγορία U12 girls

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1η  Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Wakeboard στην κατηγορία U12 boys

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2η  Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Wakeboard στην κατηγορία U12 boys

ΝΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1η Πανελλήνια νίκη  στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Wakeboard στην κατηγορία U14 boys

ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
2η  Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Wakeboard στην κατηγορία U14 boys

ΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
3η  Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Wakeboard στην κατηγορία U14 boys

ΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
2η  Πανελλήνια νίκη  στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Wakeboard στην κατηγορία U9 boys

 Τμήμα Wakeboard 
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ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα στα Laser Radial & Laser 
Standard

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
1η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Laser Radial Εφήβων

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
3η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Laser 4,7 Eφήβων

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Bug

ΜΠΟΥΜΠΗ ΜΑΡΙΑ
1η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Bug Κορασίδων

ΓΟΥΙΝΤΕΡΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
2η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Optimist Κορασίδων

ΛΥΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
1η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Techno

ΜΟΥΡΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ
2η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Techno

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΙΚΗ
2η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Techno Plus

ΠΟΝΤΙΦΗΞ ΔΑΝΑΗ
2η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Techno Under 15

ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ
3η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Techno Plus

ΛΥΤΡΑ ΙΟΛΗ
3η Πανελλήνια νίκη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Techno Under 15

 Τμήμα Ιστιοπλοΐας

 Τμήμα Ιστιοσανίδας 

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ ΔΑΦΝΗ
2η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
Νεανίδων στα 400 μ. μικτή ατομική

3η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
Νεανίδων στα 100 μ. & 200 μ.  
πεταλούδα

ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
Μεγάλων Αποστάσεων στα 10000 μ. 
στην κατηγορία Ν. Ανδρών 

ΓΚΙΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
3η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
Μεγάλων Αποστάσεων στα 7500 μ. 
στην κατηγορία Νεανίδων

2 η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Open στο Ομαδικό, Combo, Highlight 
και 3η Ντουέτο και Solo τις:

  ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

  ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

  ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

  ΜΑΛΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  ΣΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

  ΜΑΛΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ

  ΦΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

  ΜΕΛΛΟΥ ΞΑΝΘΗ

Στο ντουέτο συμμετείχαν οι:

ΜΑΛΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ & 
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 

Στο Solo συμμετείχε η
ΜΑΛΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΟΦΙΑ

  ΑΛΖΙΓΚΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ

  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ

  ΑΝΔΡΟΥΤΣΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ

  ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

  ΘΥΜΗ ΕΥΑΓΓΓΕΛΙΑ

 Τμήμα Κολύμβησης

 Τμήμα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης
  Ομάδα Γυναικών
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2 η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Κορασίδων Α΄ στο Combo, με τις:

3 η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Νεανίδων στο Combo και 4η θέση στο 
Ομαδικό, με τις:

2 η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Κορασίδων Β’ στο Ελεύθερο ομαδικό 
με τις:

  ΔΗΜΑΚΟΥ ΘΑΛΕΙΑ
  ΜΗΤΡΙΤΣΑΚΗ ΙΡΙΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ
  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ-ΛΑΛΛΗ ΛΥΔΙΑ
1η θέση στα 50μ., 100μ., 200μ. & 
400μ. Επιφανείας στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα, κατηγορία παγκορασίδων.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ
3η θέση στα 50μ. επιφανείας στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, κατηγορία 
κορασίδων

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
  ΜΙΣΙΚΕΒΙΤΣ ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ
  ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
  ΞΕΝΟΥΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
  ΘΥΜΗ ΕΥΑΓΓΓΕΛΙΑ
  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
  ΚΑΠΑΡΟΥΔΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ
  ΠΑΠΑΘΩΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
  ΚΑΠΑΜΑΤΖΙΑΝ ΒΕΡΚΙΝΕ

  ΣΕΛΛΕΚΕΝΣ ΓΛΑΥΚΗ
  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
  ΤΖΑΜΠΑΖΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
  ΚΩΤΣΙΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
  ΛΑΓΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
  ΦΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
  ΜΑΛΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
  ΜΙΣΙΚΕΒΙΤΣ ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ
  ΑΝΔΡΟΥΤΣΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
  ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ ΝΑΝΤΙΑ
  ΘΥΜΗ ΕΥΑΓΓΓΕΛΙΑ
  ΣΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
  ΚΑΠΑΜΑΤΖΙΑΝ ΒΕΡΚΙΝΕ
  ΣΠΕΝΤΖΟΥ ΔΑΝΑΗ
  ΚΩΤΣΙΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΙΛΝΤ
  ΜΑΛΚΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
  ΤΖΑΜΠΑΖΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
  ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
  ΦΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
  ΜΕΛΛΟΥ ΞΑΝΘΗ

Στο Solo συμμετείχε η

ΜΕΛΛΟΥ ΞΑΝΘΗ

 Τμήμα Τεχνικής Κολύμβησης
  Ομάδα Γυναικών

  ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΚΑΠΟΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
  ΒΕΛΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΚΟΠΕΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΒΛΑΧΟΤΑΣΙΟΣ ΒΑΙΟΣ
  ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΓΟΥΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
  ΠΑΤΕΡΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
  ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΣΟΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΤΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  ΖΕΡΔΕΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  VICO NEMANJA
  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

  PIOVAN UGO
  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
  ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  ΧΕΛΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

  ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
  ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΑΡΗΣ
  ΛΟΥΠΑΚΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
  ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  ΠΑΤΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
  ΤΖΕΡΑΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ
  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

 Τμήμα Υδατοσφαίρισης
2η θέση στο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης  Α1 Ανδρών & 1η θέση στο Κύπελλο Ελλάδας 

2η θέση στο Πρωτάθλημα  Υδατοσφαίρισης Εφήβων
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  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  ΜΑΥΡΩΤΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
  ΖΟΦΩΛΗ ΝΙΟΒΗ
  ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΑΝΝΑ
  ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
  ΞΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ
  ΜΑΥΡΩΤΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
  ΒΑΡΕΛΙΔΗ ΖΩΗ
  ΜΑΥΡΩΤΑ ΑΜΑΛΙΑ
  ΖΟΦΩΛΗ ΝΙΟΒΗ

  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΟΛΓΑ
  ΜΑΥΡΩΤΑ ΛΥΔΙΑ
  ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  ΜΑΥΡΩΤΑ ΔΑΝΑΗ
  ΖΕΡΔΕΒΑ ΕΙΡΗΝΗ
  ΜΠΙΦΣΑ ΔΑΝΑΗ
  ΚΑΙΑΦΑ ΤΙΝΑ

  KONTOΓΙΑΝΝΗ ΤΙΝΑ
  ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΑ
  ΚΟΥΒΔΟΥ ΕΛΕΝΑ
  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
  ΚΟΤΣΙΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
  ΣΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ

  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
  ΚΟΤΣΙΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
  ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΑ
  ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ
  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

  ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑ ΘΩΜΑΙΣ
  ΚΑΛΑΙΤΖΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
  ΝΙΕΡΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  ΟΡΦΑΝΙΩΤΗ ΠΕΝΝΥ
  ΚΑΠΝΙΣΗ ΜΑΡΙΤΙΝΑ
  ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

  ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ
  ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ
  ΚΡΑΣΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ-ΧΡΥΣΑΝΘΗ
  ΧΥΔΗΡΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
  ΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  KOOLHAAS ILSE

  ΜΑΝΙΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
  ΣΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
  ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

  ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΤΙΝΑ
  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΟΣΧΟΥΛΑ

  ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΟΦΙΑ
  ΣΑΝΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
  ΚΟΣΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  ΧΕΛΜΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

18 Φεβρουαρίου: Πραγματοποιήθηκε ο αποκριάτικος χορός 
των τμημάτων υδατοσφαίρισης στο Εντευκτήριο του Ομίλου, 
για την ενίσχυση του τμήματος.

23-26 Μαρτίου: Ο Ν.Ο.Β. συμμετείχε στην 1η έκθεση 
Ιστιοπλοΐας Sail in Natex που πραγματοποιήθηκε στο Δυτικό 
Αεροδρόμιο.

20-21 Απριλίου: Στο πλαίσιο του εορτασμού της φετινής 
Παγκόσμιας Ημέρας Ευχής από το ίδρυμα «Κάνε Μια Ευχή» 
Ελλάδος, η ομάδα υδατοσφαίρισης του Ν.Ο.Β. αγωνίσθηκε 
στη τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 
Κατηγορίας νέων ανδρών, για το «Κάνε μια Ευχή».

2η θέση στο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Ελλάδας Α1 Γυναικών

2η θέση στο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών

1η θέση στο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης  Κορασίδων
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Τα Μέλη, οι αθλητές και οι φίλοι του Ομίλου υποδέχτηκαν 
επισήμως την άνοιξη, σε μια ηλιόλουστη εκδήλωση για τον 
εορτασμό της Πρωτομαγιάς στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Β.. 
Η ημέρα ήταν πραγματικά υπέροχη, και όλοι απόλαυσαν ένα 
υπέροχο barbeque που επιμελήθηκε η έμπειρη ομάδα του 
“TYLIXTO Greek Wrap”. Τα Selia Creations φρόντισαν ώστε 
ο χώρος του Ομίλου να πλημμυρίσει από ευωδιαστά και 

φρέσκα λουλούδια, δίνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
το στίγμα της άνοιξης. 

Αρκετοί ήταν αυτοί που βούτηξαν στα σμαραγδένια νερά 
του όρμου της Βουλιαγμένης. Όλοι, όμως, απόλαυσαν την 
καταπληκτική ημέρα, τον υπέροχο ήλιο, την καλή μουσική και 
πάνω από όλα την απίθανη παρέα.

Εκδήλωση Πρωτομαγιάς στον Όμιλο Εκδήλωση Ν.Ο.Β. & ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Party Σεπτεμβρίου

Στις 19 Μαΐου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση  σε συνεργασία 
με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. με θέμα «Σαρωνικός: το μέτωπο μια μεγάλης 
πόλης δίπλα στη θάλασσα και ο όρμος της Βουλιαγμένης  που 
αξίζει την προσοχή μας». Η επιστημονική προσέγγιση από το 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.. H ημερίδα περιελάμβανε βιωματικά εργαστήρια 
και δράσεις για τα παιδιά του Ομίλου μας που τους έδωσαν 
τη δυνατότητα να αναδείξουν τους μικρούς επιστήμονες 

Το καλοκαιρινό party του Ομίλου πραγματοποιήθηκε στη Νότια Πλαζ πάρτυ για τα μέλη και τους φίλους τους την Παρασκευή 7 
Σεπτεμβρίου, για να αποχαιρετίσουμε το καλοκαίρι. Στην εκδήλωση εκτός από φαγητό και cocktail, τα μέλη απόλαυσαν τέσσερις 
ταλαντούχους καλλιτέχνες, οι οποίοι έντυσαν μουσικά την εκδήλωση με θέμα «Happy Opera». 

που κρύβουν μέσα τους, αλλά και να γνωρίσουν και να 
κατανοήσουν καλύτερα το θαλάσσιο χώρο. Παράλληλα, 
πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του βυθού από την Νότια 
Πλαζ έως το Moorings από την έμπειρη ομάδα των Athens 
Divers και την πολύτιμη βοήθεια του μέλους μας Πέτρου 
Δελαγραμμάτικα. Η μέρα ολοκληρώθηκε με ζωντανή 
ορχήστρα.
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15ος Χειμερινός Διάπλους Ν.Ο. Βουλιαγμένης

Ο αυθεντικός χειμερινός Διάπλους του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης διοργανώθηκε με απόλυτη επιτυχία την Κυριακή 2 
Δεκεμβρίου, στον Όμιλό μας, για 15η φορά. Ο Ν.Ο.Β. γέμισε από τους κολυμβητές, τους συνοδούς τους αλλά και απλούς 
επισκέπτες που θέλησαν να πάρουν μέρος στη μεγάλη γιορτή της χειμερινής κολύμβησης.

Παρά την κρύα ημέρα, ο αγώνας είχε 
γίνει ήδη sold out και 300 άνθρωποι 
τίμησαν τον τίτλο τους ως χειμερινοί 
κολυμβητές, για να διαγωνιστούν στις 3 
διαφορετικές διαδρομές της πίστας: των 
750, 1.500 και 3.000 μέτρων. 

Η διοργάνωση του Διάπλου έδωσε 
μεγάλη βαρύτητα στην ασφάλεια των 
κολυμβητών, ώστε να μπορούν να 
δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό 
στις απαιτητικές συνθήκες που έχει η 
χειμερινή κολύμβηση. Στο πλαίσιο αυτό, 
αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη 
φορά που θαλάσσια κολυμβητική πίστα 
είχε τόσο πλούσια σηματοδότηση με 
σημαδούρες, για τη διευκόλυνση των 
κολυμβητών.

Επίσης, η Lifeguard Hellas, η πιο 
έμπειρη και πολυπληθής ομάδα 

ναυαγοσωστών της Ελλάδας, διέθεσε 
25 έμπειρους ναυαγοσώστες, οι οποίοι 
με πλωτά μέσα του Ν.Ο.Β. βρίσκονταν 
κοντά στους κολυμβητές, μέσα στο 
νερό, για να τους υποστηρίξουν, εφόσον 
υπήρχε ανάγκη. 

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της 
εκδήλωσης φιλοξενήθηκε ο κόσμος 
που διασκέδασε με μουσική σε ένα 
υπαίθριο lounge area του μεγάλου 
χορηγού του Διάπλου: του φυσικού 
μεταλλικού νερού «Βίκος». Ο κόσμος 
απόλαυσε τα προϊόντα του, νερά 
και φυσικά μεταλλικά αναψυκτικά 
«Βίκος» που εξασφαλίζουν τη σωστή 
ενυδάτωση του οργανισμού. 

Η Melissa, με το food truck της, το 
«Melissa on the road» μαγείρεψε live 
δημιουργικές, ζεστές συνταγές με τα 

ποιοτικά της ζυμαρικά και κέρασε όλους 
τους παρευρισκόμενους τις υπέροχες 
μακαρονάδες της. 

Η DHL ζέστανε τους κολυμβητές με 
ισοθερμικές κουβέρτες, ενώ η Nestlé 
τους τόνωσε με μπάρες δημητριακών 
Fitness. Η Chiquita, η αγαπημένη 
μπανάνα αθλητών, ήταν το επίσημο 
φρούτο του 15ου Διάπλου Ν.Ο. 
Βουλιαγμένης και μοίρασε premium 
μπανάνες Chiquita στους κολυμβητές. 
Παράλληλα, για την απαιτούμενη 
δόση γλύκας, το Αρτόπολις γλύκανε 
τους συμμετέχοντες με τα γλυκά 
του Δεκεμβρίου: κουραμπιέδες και 
μελομακάρονα.
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Ο Όμιλος Βιοϊατρικής παρείχε την 
ιατρική κάλυψη του αγώνα, διαθέτοντας 
πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο, 
επανδρωμένο με ιατρικό προσωπικό.   

H Thomas.com.gr, ως επίσημος 
Χορηγός Οπτικοακουστικού υλικού του 
Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, κάλυψε 
φωτογραφικά και κινηματογραφικά το 
αθλητικό γεγονός. 

Την παρουσίαση της εκδήλωσης 

πραγματοποιήσαν οι Σόφη Πασχάλη και 
Ηλίας Γκότσης οι οποίοι εμψύχωσαν και 
διασκέδασαν τους κολυμβητές.  

Μετά τις απονομές μεταλλίων, διεξήχθη 
μεγάλη κλήρωση όπου κληρώθηκαν 
πλούσια δώρα από τους χορηγούς μας: 
WeFit.gr, την εταιρία κολυμβητικών 
ειδών και ειδών θαλάσσης Αποστολίδη 
και τη Βιοϊατρική. 

Τέλος, για την επιτυχημένη διεξαγωγή 

του 15ου Χειμερινού Διάπλου 
εργάστηκαν την ημέρα της εκδήλωσης 
με πάθος 30 εθελοντές: αθλητές και 
προπονητές του Ναυτικού Ομίλου 
Βουλιαγμένης, αποδεικνύοντας 
έμπρακτα τον επαγγελματισμό τους, την 
ομαδικότητα και την προσήλωσή τους 
στο Ν.Ο.Β.

Αθλητικά
ΑθλητικάΤα Αθλητικά Τμήματα του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης σημείωσαν σημαντικές εξελίξεις και επιτεύγματα το 2018. Στην 

Τρίαινα φιλοξενούμε τα πιο σημαντικά επιτεύγματα, σύμφωνα με τις αθλητικές διοργανώσεις. Σαφώς, αυτό δεν αναιρεί την 
σημαντικότητα όλων των προσπαθειών, σε μικρότερες διοργανώσεις, αφού σε κάθε περίπτωση η προσπάθεια και η συνεχής 
επιμονή των αθλητών μας είναι αυτή που έχει σημασία.

Τα Αθλητικά Τμήματα
του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης

Τμήμα Υδατοσφαίρισης

Προπονητής Ανδρών Κωνσταντίνος Λούδης 

Έφορος Ανδρών Αρτίν Ελμισιάν 

Προπονητής Νέων Ανδρών Κωνσταντίνος Λούδης 

Έφορος Νέων Ανδρών Γιώργος Χέλμης 

Προπονητής Εφήβων Μάριος Κάσδαγλης 

Έφορος Εφήβων Αλέξανδρος Βλάσσης 

Προπονητής Παίδων Σπύρος Μπουλουγουράς 

Έφορος Παίδων Αλέξανδρος Βλάσσης 

Προπονητής Μίνι Παίδων Κώστας Κοκκινάκης 

Έφορος Μίνι Παίδων Κώστας Κωσταντόπουλος 

Έφοροι & Προπονητές Τμήματος Υδατοσφαίρισης

Προπονήτρια Γυναικών Αλεξία Καμμένου 

Έφορος Γυναικών Θεόδωρος Τσεβδός

Προπονήτρια Νέων Γυναικών Κική Λιόση 

Έφορος Νέων Γυναικών & Μίνι Κορασίδων Ιωάννα 
Καρανάσιου 

Έφορος Νεανίδες & Κορασίδες Κατερίνα Λιωνή 

Προπονήτρια Νεανίδες & Κορασίδες Αντιόπη Μελιδώνη 

Προπονήτρια Μίνι Κορασίδες Αντιγόνη Ρουμπέση 

Προπονητές Σχολών Ανδρέας Κοντομίχαλος & Σταυρούλα 
Χυδηριώτη 
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Ανασκόπηση χρονιάς για το σύνολο του Τμήματος 
Υδατοσφαίρισης Ν.Ο.Β.
Η χρονιά που μας πέρασε ήταν γεμάτη από μοναδικές στιγμές και σημαντικές επιτυχίες για το τμήμα Υδατοσφαίρισης του 
Ομίλου μας. Αναλυτικότερα: 

• Η Ομάδα των Ανδρών κατέλαβε την 2η θέση στο Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας. 

• Η Ομάδα των Εφήβων κατέλαβε την 1η θέση στο  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

• Η Ομάδα των Νέων Ανδρών κατέλαβε την 4η θέση στο  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

• Η Ομάδα των Παίδων κατέλαβε την 5η θέση στο  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

• Η Ομάδα των Γυναικών κατέλαβε την 2η θέση στο Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας και στο Κύπελλο Ελλάδας. 

• Η Ομάδα Νέων Γυναικών κατέλαβε την 2η θέση στο  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

• Η Ομάδα Νεανίδων & Μίνι Κορασίδων κατέκτησαν την 3η θέση στα αντίστοιχα  Πανελλήνια Πρωταθλήματα.

• Η Ομάδα Κορασίδων κατέλαβε την  1η θέση στο  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Επίσης με τα χρώματα της Εθνικής μας ομάδας κατέκτησαν:

•  την 1η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων στην Ουγγαρία οι 4 αθλητές μας Καλογερόπουλος Στάθης, 
Κουρούβανης Νίκος, Δήμου Δημήτρης & Πιοβάν Ούγκο - Αλέξανδρος. 

•  την 1η θέση στο Πρωτάθλημα Ευρώπης Νέων Ανδρών, στο Μινσκ της Λευκορωσίας 3 αθλητές μας Καλογερόπουλος Στάθης, 
Γκιουβέτσης  Κων/νος & Δήμου Δημήτρης.

•  την 5η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Βαρκελώνη 2 αθλητές Καπότσης Μάριος & Ζερδεβάς  Εμμανουήλ.

•  την 2η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα  Γυναικών  στη Βαρκελώνη κατέκτησαν 5 αθλήτριες μας, 
η Διαμαντοπούλου Βασιλική, Χυδηριώτη Ιωάννα, Πάτρα Μαρία, Ξενάκη Ελένη  & Πρωτοπαπά Ελισάβετ,.

•  την 3η θέση στο Παγκόσμιο  Πρωτάθλημα Νεανίδων, στη Σερβία κατέκτησαν 3 αθλήτριες μας, η Λούδη Αναστασία, 
Νίνου Παναγιώτα & Νίνου Ειρήνη 

•  την 5η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών  στην Πορτογαλία κατέκτησαν 5 αθλήτριες μας, 
η Πρωτοπαπά Ελισάβετ, Αντωνιάδη Έλενα, Λούδη Αναστασία, Κοτσιώνη Μαρίνα & Νίνου Ειρήνη.

Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών
Γράφει ο Έφορος Ανδρών κος Αρτίν Ελμισιάν

Στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, η ομάδα του Ν.Ο. Βουλιαγμένης τερμάτισε στη δεύτερη θέση, με 57 βαθμούς, 
σημειώνοντας 19 νίκες και 3 ήττες. Στα ημιτελικά των play-off του πρωταθλήματος, αντιμετώπισε την ομάδα του Ν.Ο. Χίου που 
απέκλεισε με 2-1 νίκες και προκρίθηκε στον τελικό. Στον τελικό βρέθηκε αντιμέτωπη με την ομάδα του Ολυμπιακού και, παρά 
την προσπάθεια που κατέβαλε, ηττήθηκε με 3-0 νίκες.

Α Γύρος

1η Αγωνιστική
11/10/2017 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
04/11/2017 Ολυμπιακός – Ν.Ο. Βουλιαγμένης 16-7

5η Αγωνιστική
11/11/2017 Ν.Ο. Βουλιαγμένης – Παλαιό Φάληρο 8-3

6η Αγωνιστική
25/11/2017 Π.Α.Ο.Κ – Ν.Ο. Βουλιαγμένης 3-11

7η Αγωνιστική
2/12/2017 Ν.Ο. Βουλιαγμένης – Απόλλων Σμύρνης 11-4

8η Αγωνιστική
09/12/2017 Α.Ν.Ο. Γλυφάδας – Ν.Ο. Βουλιαγμένης 6-8

9η Αγωνιστική
16/12/2017 Ν.Ο. Βουλιαγμένης – Εθνικός Ο.Φ.Π.Φ 7-4

10η Αγωνιστική
20/12/2017 Πανιώνιος – Ν.Ο. Βουλιαγμένης 2-8

11η Αγωνιστική
05/01/2018 Ν.Ο. Βουλιαγμένης – Υδραϊκός 9-2

Β Γύρος

12η Αγωνιστική
13/01/2018 Ν.Ο. Χίου – Ν.Ο. Βουλιαγμένης 10-9

13η Αγωνιστική
27/01/2018 Ν.Ο. Βουλιαγμένης – Ν.Ο. Χανίων 11-7

14η Αγωνιστική
3/2/2018 Ο.Φ.Η – Ν.Ο. Βουλιαγμένης 3-17

15η Αγωνιστική
7/2/2018 Ν.Ο. Βουλιαγμένης – Ολυμπιακός 3-11

16η Αγωνιστική
10/2/2018 Παλαιό Φάληρο – Ν.Ο. Βουλιαγμένης 6-14

17η Αγωνιστική
3/3/2018 Ν.Ο. Βουλιαγμένης – Π.Α.Ο.Κ 11-1

18η Αγωνιστική
23/3/2018 Απόλλων Σμύρνης – Ν.Ο. Βουλιαγμένης 5-11

19η Αγωνιστική
31/3/2018 Ν.Ο. Βουλιαγμένης – Α.Ν.Ο. Γλυφάδας 9-3

20η Αγωνιστική
14/4/2018 Εθνικός Ο.Φ.Π – Ν.Ο. Βουλιαγμένης 5-6

21η Αγωνιστική
21/4/2018 Ν.Ο. Βουλιαγμένης – Πανιώνιος  15-5

22η Αγωνιστική
28/4/2018 Υδραϊκός – Ν.Ο. Βουλιαγμένης 6-9

Αποτελέσματα

 Πρωτάθλημα Ανδρών Α1 - Υπόλοιπο σεζόν 2017-2018



52 53

PLAY OFF Β φάση Ημιτελικός

1ος Αγώνας
15/5/2018  Ν.Ο. Βουλιαγμένης – Ν.Ο. Χίου 10-3

2ος Αγώνας
17/5/2018  Ν.Ο. Χίου – Ν.Ο. Βουλιαγμένης  10-7

3ος  Αγώνας
19/5/2018  Ν.Ο. Βουλιαγμένης – Ν.Ο. Χίου 11-5

PLAY OFF Γ φάση Τελικός

1ος Αγώνας
22/05/2018 Ολυμπιακός – Ν.Ο. Βουλιαγμένης 12-4

2ος Αγώνας
24/05/2018 Ν.Ο. Βουλιαγμένης – Ολυμπιακός 3-8

3ος Αγώνας
26/5/2018 Ολυμπιακός – Ν.Ο. Βουλιαγμένης 8-5

 Κύπελλο Ελλάδας 2017-18
Η ομάδα μας συμμετείχε σε ένα ακόμα Final Four του 
κυπέλλου Ελλάδος, που διοργανώθηκε στο κολυμβητήριο της 
Χίου από 23 έως 24/3/2018. Στον ημιτελικό, ηττήθηκε από 
την ομάδα του Ολυμπιακού με σκορ 4-9, και δεν μπόρεσε να 
προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης.

Αποτελέσματα 
1Η Φάση
Ν.Ο. Βουλιαγμένης - Νηρέας Χαλανδρίου 26-3

Προημιτελική Φάση
Υδραϊκός – Ν.Ο. Βουλιαγμένης 4-16

Final 4
Ημιτελικός
Ν.Ο. Βουλιαγμένης – Ολυμπιακός 4-9

 Σεζόν 2018-19
Με υψηλούς στόχους, νέο προπονητή και άκρως νεανικό 
ρόστερ, ξεκίνησε η νέα σεζόν για την ομάδα των ανδρών. 
Χρέη πρώτου προπονητή της αντρικής ομάδας του Ν.Ο.Β. 
ανέλαβε το καλοκαίρι ο Κροάτης Koljanin Hvroje.

Από την ομάδα αποχώρησαν ο Θανάσης Χρυσοσπάθης, ο 
Μάριος Καπότσης, ο Νίκος Κοπελιάδης και o Dusan Vasic. 
Πήραμε όμως τους Andrija Basic, Antonio Buha, Anthony 
Hrysanthos και επέστρεψε ο Δημήτρης Τίγκας από τον 
Π.Α.Ο.Κ.

 Champions league 2018-2019
Στην 2η φάση της διοργάνωσης, η ομάδα του Hervo Koljanin 
αντιμετώπισε στον όμιλο που διεξήχθη στο Herceg Novi 
του Μαυροβουνίου την Ρώσικη Sintez Kazant, την Jadran 
Herceg Novi και την Ρουμάνικη Corona Sportul. Κατάφερε να 
πάρει το εισιτήριο για την 3η προκριματική φάση. Στο σημείο 
αυτό ήρθε αντιμέτωπη με την πανίσχυρη Ferencvaros και 
αποκλείστηκε από την φάση των ομίλων. 

Επόμενη Ευρωπαϊκή  διοργάνωση ήταν το LEN CUP, όπου 
έφτασε μέχρι τους 8 της διοργάνωσης και αποκλείστηκε από 
την Ιταλικη Ortigia.  

Αποτελέσματα 
28/9/2018 Ν.Ο. Βουλιαγμένης – Sintez Kazan 10-8

29/9/2018 Jadran – Ν.Ο. Βουλιαγμένης 8-7

30/9/2018 Ν.Ο. Βουλιαγμένης – Corona Sportull 9-3

06/10/2018 Ferencvaros – Ν.Ο. Βουλιαγμένης 10-4

10/10/2018 Ν.Ο. Βουλιαγμένης – Ferencvaros 7-12

21/10/2018 Ortigia – Ν.Ο. Βουλιαγμένης 7-8

05/12/2018  Ν.Ο. Βουλιαγμένης – Ortigia 6-9

 Πρωτάθλημα Α1 2018-2019
Το πρωτάθλημα της Α1 ξεκίνησε θετικά για την ομάδα του 
Ομίλου μας, αφού κατάφερε να νικήσει την ομάδα του Π.Α.Ο.Κ 
εκτός έδρας στην πρεμιέρα, σημειώνοντας σκορ 8-12. Τα 
αποτελέσματα του Πρωταθλήματος μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 
2018 έχουν ως εξής: 

Αποτελέσματα 
1η Αγωνιστική
13/10/2018  Π.Α.Ο.Κ. - Ν.Ο. Βουλιαγμένης 8-12

2η Αγωνιστική
20/10/2018 Ν.Ο. Βουλιαγμένης - Ολυμπιακός  6-6

3η Αγωνιστική
27/10/2018 Απόλλων Σμύρνης – Ν.Ο. Βουλιαγμένης 5-9

4η Αγωνιστική
07/11/2018 Εθνικός – Ν.Ο. Βουλιαγμένης 2-10

5η Αγωνιστική
17/11/2018 Ν.Ο. Βουλιαγμένης - Γλυφάδα 6-6 

6η Αγωνιστική
24/11/2018 Παλαίο Φάληρο - Ν.Ο. Βουλιαγμένης 5-12

7η Αγωνιστική
01/12/2018 Ν.Ο. Βουλιαγμένης – Ο.Φ.Θ 15-5

8Η Αγωνιστική
08/12/2018 Ν.Ο. Χίου – Ν.Ο. Βουλιαγμένης 5-11

9η Αγωνιστική
15/12/2018 Ν.Ο. Βουλιαγμένης – Υδραϊκός 8-7

10η Αγωνιστική
21/12/2018 Ν.Ο. Χανίων – Ν.Ο. Βουλιαγμένης -4-7
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Ομάδα Υδατοσφαίρισης Εφήβων
Γράφει ο Έφορος κος Αλέξανδρος Βλάσσης

Η ομάδα εφήβων υδατοσφαίρισης Πρωταθλήτρια 
για το 2018
Η ομάδα υδατοσφαίρισης εφήβων (έτος γέννησης 2001 και μετά) ήταν αήττητη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του 2018. 
Κατέκτησε την 1η θέση και το κύπελλο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, η τελική φάση του οποίου διεξήχθη στη Χίο το 
Σαββατοκύριακο 13 - 15 Ιουλίου 2018. Στον αγώνα του τελικού, η ομάδα του Ν.Ο. Βουλιαγμένης κέρδισε την Χίο με 7-3.

Προπονητής: Μάριος Κάσδαγλης

Έφορος – συνοδός: Αλέξανδρος 
Βλάσσης

Ιωάννης Μπακαλούμης 

Αλέξανδρος Κόλλιας 

Αλέξανδρος Ηλιόπουλος 

Νικόλαος Παλούμπης 

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος  

Φίλιππος Χέλμης 

Σταύρος Νικολακάκης 

Σύνθεση ομάδας

Χρήστος Λουπάκης 

Δημήτριος Σταμέλος

Παναγιώτης Μπαμπανίκας 

Στάθης Καλογερόπουλος 

Παύλος Δήμου 

Ζαχαρίας Τρούλης

Μάνος Ανδρεάδης 

Μιχάλης Τσαταλιός 

Άδωνις Βλάσσης

Στρατής Μπαμπανίκας 

Ξενοφών Ζώρζος 

Κωνσταντίνος Λίντης 

Κωνσταντίνος Τερλάκης 

Ανάργυρος Δριτσόπουλος

Νικόλαος Ζωίδης 

Γεώργιος Σταματίου

Στέλιος Μπινετζής 

Νικόλαος Δράκος 

Γεώργιος Παπανικολάου 

Κοινή προετοιμασία με την Ουγγρική KSI
Κοινή προετοιμασία ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεών της πραγματοποίησε η ομάδα υδατοσφαίρισης εφήβων του Ομίλου 
μας με την Ουγγρική KSI. Η κοινή προετοιμασία πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα και συγκεκριμένα από τη Μεγάλη 
Δευτέρα 2 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Παρασκευή 6 Απριλίου 2018. 

Οι δύο ομάδες ήταν ισοδύναμες, με αποτέλεσμα να παίξουν πολύ δυνατά παιχνίδια, προσφέροντας αφενός όμορφο θέαμα, 
αφετέρου τροφή για χρήσιμα συμπεράσματα στους δύο προπονητές. 

Η ομάδα από την Ουγγαρία φιλοξενήθηκε στους ξενώνες του Ομίλου μας, και ως ανταπόδοση η ομάδα μας ταξιδεύει 
τον Ιανουάριο του 2019 για μερικές ημέρες στη Βουδαπέστη, φιλοξενούμενη της KSI για προετοιμασία για την τρέχουσα 
αγωνιστική περίοδο.
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Ομάδα Υδατοσφαίρισης Νεανίδων
Γράφει η Έφορος κα Ιωάννα Καρανάσιου

Ομάδα Υδατοσφαίρισης Μίνι Κορασίδων
Γράφει η Έφορος κα Κατερίνα Λιωνή

Σύνθεση ομάδας

Οι νεανίδες με προπονήτρια την Κική Λιόση κατέλαβαν την 3η 
θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Η ομάδα υδατοσφαίρισης των Μίνι Κορασίδων (έτος γέννησης 2005) κατάφερε να νικήσει σε ένα συγκλονιστικό μικρό τελικό 
την ομάδα του Πανιωνίου στα πέναλτι και να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο. Ο σκληρός αγώνας έγινε υπό καταρρακτώδη 
βροχή, στο κολυμβητήριο Περιστερίου την Κυριακή 8 Ιουλίου 2018. 

Οι μικρές της Αντιόπης Μελιδώνη, υπό την καθοδήγηση της Αντιγόνης Ρουμπέση και της Αλεξίας Καμμένου, αξίζουν πολλά 
συγχαρητήρια, αφού αγωνίστηκαν με πάθος και πάλεψαν για το μετάλλιο.

Ηλιάννα Κρασάκη 

Ληδία Μαυρωτά 

Ελένη Καϊάφα

Ελένη Σάντα 

Γεωργία Ασκερίδου 

Δανάη Μαυρωτά 

Σοφία Κολοβού 

Πένυ Νιέρη 

Εβελίνα Γιαμπασάκου 

Θωμαΐς Μουστακαρία 

Σταματίνα Καϊάφα 

Αλεξάνδρα Καλαϊτζή 

Χριστίνα Κοσμά 

Δέσποινα Καλογεροπούλου 

Μοσχούλα Παπασπύρου 

Παναγιώτα Νίνου 

Ειρήνη Νίνου 

Σύνθεση ομάδας
Δανάη Μάμαλη

Χρύσα Τζομπανάκη

Αλίκη Μαδένογλου

Νεφέλη Κρασσά

Θαλασσινή Μητριτσάκη

Βασιλική Ευκαρπίδη

Ελεάννα Λύτρα

Λυδία Κατσώνη

Νίκη Πιοβάν

Βασιλική Γεωργακοπούλου

Ελισάβετ Μητροπούλου

Αριστέα Γεωργακλή

Ισαβέλλα Χατζή

Θεοδώρα Σακάλογλου

Μελίνα Ντούλη

Ομάδα Υδατοσφαίρισης Κορασίδων

Απόλυτα κυρίαρχες υπήρξαν και φέτος  οι κορασίδες του Ν.Ο.Β. (έτος γέννησης 2003), με προπονήτρια την Αντιόπη Μελιδώνη. 
Κατέκτησαν και πάλι, αήττητες, το Πρωτάθλημα Ελλάδος, η τελική φάση του οποίου διεξήχθη στο κολυμβητήριο Γλυφάδας στις 
23-25 Ιουνίου 2018. 

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στις αθλήτριες  του Ομίλου μας, που επάξια κατέκτησαν την πρώτη θέση και σήκωσαν το τρόπαιο, 
επικρατώντας με 13-11 του Νηρέα Χαλανδρίου στον μεγάλο τελικό.

Σύνθεση ομάδας
Λυδία Μαυρωτά 

Τίνα Καϊάφα

Δέσποινα Καλογεροπούλου

Στεφανία Σάντα

Θωμαΐς Μουστακαρία

Ρηνιώ Ζερδεβά

Αλεξάνδρα Καλαϊτζή

Μαριτίνα Καπνίση

Τζώρτζια Παγκάλου

Δέσποινα Ανδρεάδη

Χριστίνα Κοσμά

Όλγα Αντωνιάδη 

Δανάη Μάμαλη

Μαριτίνα Κασιδόκωστα

Ελισάβετ Χέλμη
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Τμήμα Κολύμβησης

Έφορος & Προπονητές Τμήματος Κολύμβησης

Έφορος: Σταύρος Βαρελίδης

Προπονητής Αγωνιστικής:
Σπήλιος Μεσσήνης

Προπονητές Προαγωνιστικής:
Σπύρος Μεσσήνης & Σβιέτα Ιβάνοβα

Υπεύθυνη Σχολών: Πέπη Στάμνου 

Προπονήτρια Σχολών:
Νάνσυ Κανελλοπούλου

Την αγωνιστική χρονιά που μας πέρασε, η κολυμβητική μας ομάδα με επικεφαλής προπονητή τον Σπήλιο Μεσσήνη και 
συνεργάτη τον Σπύρο Μεσσήνη, έδωσε δυναμικό παρόν στα κολυμβητικά δρώμενα, όχι μόνο συμμετέχοντας σε δεκάδες 
αγώνες με επιστέγασμα τους Πανελληνίους Αγώνες Κολύμβησης, αλλά καταλαμβάνοντας και πολλαπλές διακρίσεις.

Γράφει ο Έφορος κος Σταύρος Βαρελίδης

Η ομάδα μας αριθμεί πλέον 
περισσότερους από 100 αθλητές 
σε προαγωνιστική και αγωνιστική 
ομάδα, ενώ συνολικά με τις ακαδημίες 
ξεπερνάει τους 300 εν ενεργεία 
αθλητές. Οι προπονήσεις διεξάγονται 
με διευρυμένο ωράριο στην έδρα της 
Αγωνιστικής στο κολυμβητήριο του 
Λαιμού και οι Σχολές εκμάθησης και 
ομάδα Επίλεκτων λαμβάνουν χώρα 
στο κλειστό κολυμβητήριο της σχολής 
Ευελπίδων.

Στους Πανελλήνιους αγώνες 
Αγωνιστικών που διοργανώθηκαν στο 
Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, αρκετοί 
αθλητές μας κατάφεραν να προκριθούν 
στους τελικούς (Γιάννης Βενέτος, 
Αλέξανδρος Λαβδαράς, Αθανασία 
Σουσάνη κ.λπ.). Η Δάφνη Κουρουνιώτη 
συνέχισε την ανοδική της πορεία, 
καταλαμβάνοντας 2η και 3η θέση, ενώ 
συμμετείχε σαν μέλος της Εθνικής 
Ομάδας όπου κατέλαβε 3η θέση στους 
Πολυεθνείς Αγώνες Κολύμβησης που 

έγιναν στην Κύπρο.

Σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι αθλητές μας 
πλασαρίστηκαν στα Πανελλήνια σε 
καλές θέσεις και σε πολλές περιπτώσεις 
άγγιξαν τον τελικό (Βαρελίδη Α., 
Κουλουμπής Α., Κωστή Αιμιλία Α.,
Καρίμ Μ.).

Επίσης, στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
προαγωνιστικών, η ομάδα μας 
κατάφερε μεγάλη επιτυχία κατακτώντας 
6 μετάλλια εκ των οποίων 3 ήταν 
χρυσά. Έτσι, βρέθηκε στην 16η 
θέση ανάμεσα σε 90 ομάδες και 
περισσότερους από πάνω από 1.100 
αθλητές!

Τέλος, αμέτρητες είναι οι επιτυχίες του 

συλλόγου σε διασυλλογικούς αγώνες, 
με συγκομιδή εκατοντάδων μεταλλίων, 
αποκορύφωση αυτών, στους αγώνες 
«Τζελάτεια 2018» στη Βουλιαγμένη 
που έχουν καθιερωθεί ως θεσμός στην 
Κολύμβηση. Συμμετείχαν 30 σωματεία 
στην αγωνιστική, και ο Ν.Ο.Β. στέφθηκε 
πολυνίκης σύλλογος. Κατέκτησε την 
πρώτη θέση και πήρε το κύπελο, ενώ η 

προαγωνιστική κατέλαβε την 3η θέση. 

Αναμφισβήτητα, και αυτή τη χρονιά 
η κολύμβηση του Ναυτικού Ομίλου 
Βουλιαγμένης έχει κάνει αισθητή 
την παρουσία της στα αγωνιστικά 
δρώμενα, ενώ με συστηματικότητα και 
μεθοδικότητα έχει θέσει γερές βάσεις, 
δημιουργώντας ένα σοβαρό φυτώριο 
ανάδειξης μελλοντικών πρωταθλητών.
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Τμήμα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης

Έφοροι & Προπονητές Τμήματος Καλλιτεχνικής Κολύμβησης

Έφορος Μαρία Τροβά & Χάρης Γεωργακάκης

Προπονήτρια Αγωνιστικής: Σύλβια Σαβράμη 

Προπονήτρια Προαγωνιστικής: Ελένη Παπανδρέου

Προπονήτρια Σχολών: Ξένια Σαραντίδη

Γράφει η Έφορος κα Μαρία Τροβά (θητεία Εφόρου στην Καλλιτεχνική Κολύμβηση 
έως τον Ιούνιο 2018)

Οι αθλήτριες στην καλλιτεχνική κολύμβηση είχαν μια πολύ καλή εμφάνιση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων, που 
διοργανώθηκε από 3 έως 6 Μαΐου 2018 στο κλειστό κολυμβητήριο Νέας Σμύρνης. 

Η ομάδα της Σύλβιας Σαβράμη, με πολλές μικρότερες ηλικιακά αθλήτριες και με ελάχιστη διαφορά κατέκτησε την 4η θέση στο 
Combo, την 4η θέση στο τεχνικό ομαδικό και την 4η θέση στο ελεύθερο ομαδικό.

Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νεανίδων
3-6/5/2018 

Αθλήτριες
• Ευαγγελία Θύμη 

• Ναταλία Λαγού 

• Δέσποινα Κωστίμπα 

• Ευαγγελία Μαλκογεώργου 

• Ξανθή Μέλλου 

• Νάντια Σαραντίδη 

• Ιωάννα Σελετοπούλου 

• Δανάη Σπέντζου 

• Ματίλντα Σπυροπούλου 

• Μαρία Τζαμπαζίδη 

• Ευδοκία Φανού

6η θέση τεχνικό ντουέτο

• Ξανθή Μέλλου 

• Ευδοκία Φανού 

• Ιωάννα Σελετοπούλου 

6η θέση ελεύθερο ντουέτο

• Ξανθή Μέλλου 

• Ιωάννα Σελετοπούλου 

• Ευδοκία Φανού

Μετά τους αγώνες, η ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης είχε τη μεγάλη τιμή να διαθέσει 
4 αθλήτριές μας για να συμμετέχουν στην  Εθνική ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης, και συγκεκριμένα τις Σοφία Σαραντίδη, 
Σοφία Μαλκογεώργου, Ξανθή Μέλλου και Ευδοκία Φανού.

Η γυναικεία ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης του Ν.Ο.Β. 
είχε μια εξαιρετική εμφάνιση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
Όπεν κατηγορίας που έλαβε χώρα μεταξύ 29 Μαρτίου και 
1 Απριλίου 2018 στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.

Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
καλλιτεχνικής κολύμβησης 
κατηγορίας ΟΠΕΝ

Αναλυτικότερα, τα κορίτσια μας κατέκτησαν τις εξής θέσεις:

• 2η θέση στο combo

• 2η θέση στο highlight

• 2η θέση στο τεχνικό ομαδικό

• 2η θέση στο ελεύθερο ομαδικό 

• 3η θέση στο ντουέτο με τις αθλήτριες Σοφία Μαλκογεώργου και Σοφία Σαραντίδη

• 7η θέση Ξανθή Μέλλου - Ευδοκία Φανού 

• 3η θέση στο σόλο η Σοφία Μαλκογεώργου 

• 12η θέση η Ευδοκία Φανού 

Τέλος, κατέκτησαν την 2η θέση στην γενική βαθμολογία με 105 βαθμούς, ανάμεσα σε 12 ομάδες και 161 αθλήτριες. 

Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στις αθλήτριες μας και την προπονήτρια Σύλβια Σαβράμη.
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Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής κολύμβησης Κορασίδων Α’ διοργανώθηκε στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο Πειραιά 
από 13 έως 15 Απριλίου 2018. 

Τα κορίτσια της προπονήτριας Σύλβιας Σαβράμη κατέκτησαν την 4η θέση στο Combo, την 7η  θέση στο ομαδικό, την 9η θέση 
στο dueto. Στο solo κατέκτησε την 9η θέση η Δέσποινα Κωστίμπα και τη 10η θέση η Μαρία Τζαμπαζίδη.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
καλλιτεχνικής κολύμβησης κορασίδων Α 

• Μαρία Έλλη Αλζιγκούζη

•  Σοφία Ευαγγελία 
Μαλκογεώργου

• Ευαγγελία Μαλκογεώργου

•  Δανάη Ευθυμιοπούλου 

•  Δανάη Καλογεροπούλου 

•  Μιχαέλα Καπαρουδάκη 

Αθλήτριες

Αθλήτριες

• Ξανθή Μέλλου

• Ελένη Παπανδρέου

• Πολυξένη Σαραντίδη

• Σοφία Σαραντίδη

•  Δήμητρα Κυριακίδη 

•  Δέσποινα Κωστίμπα 

•  Ναταλία Λαγού 

• Ιωάννα Σελετοπούλου

• Ευδοκία Φάνου 

• Μαρία Νεφέλη Σταμέλου

•  Μαρία Τζαμπαζίδη 

•  Ειρήνη Τριανταφυλοπούλου 

•  Χρυσάνθη Τσολίγκα 

Αναπληρωματικές:

• Ευαγγελία Βηθλεέμ Θύμη

• Μαρία Τζαμπαζίδη

•  Μαρία Χρονοπούλου 

•  Λάουρα Καμμένου 

•  Εμμανουέλα Ξενούλη

Εξαιρετική ήταν η προσπάθεια των 
αθλητριών του Ν.Ο.Β. στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής 
Κολύμβησης Κορασίδων Β’ 2018 
που διεξήχθη 5 – 8 Ιουλίου 2018 στο 
Δημοτικό Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου. Υπό 
την καθοδήγηση των προπονητριών 
της ομάδας της Σύλβιας Σαβράμη, οι 
αθλήτριες του Ν.Ο.Β. πραγματοποίησαν 
σπουδαίες εμφανίσεις, αφήνοντας 
πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.

Η ομάδα του Combo κατέλαβε την 4η 
θέση μια ανάσα μόλις από τα μετάλλια, 
ενώ η ομάδα του ομαδικού μπήκε μέσα 
στην πρώτη οκτάδα καταλαμβάνοντας 
την 7η θέση. Πολύ καλές εμφανίσεις 
και για τα ντουέτα και τα solo. 

Εμφατική, όμως, ήταν και η παρουσία 
των μικρών αθλητριών του Ν.Ο.Β., 
οι οποίες έδειξαν ότι το μέλλον 
τους ανήκει. Στην κατηγορία των 
αγωνιστικών τετράδων, η ομάδα των 

Ελένη Αλχανάτη, Ιόνη Γερακιού και 
Νικόλ Γεωργακάκη πραγματοποιώντας 
σπουδαία εμφάνιση, μπήκε στην 1η 
τριάδα, καταλαμβάνοντας την 3η θέση. 
Εξαιρετική ήταν η προσπάθεια και για 
τη 2η τριάδα του Ν.Ο.Β., η οποία με 
τις αθλήτριες Βασιλική Κοσμοπούλου, 
Ελένη – Άννα Κουσίδη και Αντωνία 
Σιακαντάρη κατέλαβαν τη 10η θέση.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Κορασίδων Β’
Γράφει ο Έφορος της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης κος Χάρης Γεωργακάκης (έναρξη θητείας Εφόρου Ιούνιος 2018)
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HELLAS BEATLES ARTISTIC SWIMMING DYROS

Στο Διεθνές κύπελλο Hellas Beetles Artistic Swimming Syros Cup, οι μικρότερες αθλήτριές μας κατέκτησαν την 4η θέση στο 
Combo. Η αθλήτρια Ευδοκία Φανού κατέκτησε την 3η θέση στο Combo με την Εθνική Νεανίδων, ενώ οι αθλήτριες της Εθνικής 
ομάδας Σοφία Σαραντίδη και Σοφία Μαλκογεώργου κατέκτησαν τη 2η θέση στο τεχνικο, τη 3η θέση στο ελεύθερο και τη 2η 
θέση στο Combo. 

Οι αθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης Σοφία Μαλκογεώργου και Σοφία 
Σαραντίδη κατέκτησαν με την Εθνική μας ομάδα Όπεν γυναικών την 5η θέση 
στο ομαδικό και την 4η θέση στο Combo στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη 
Γλασκώβη. 

Η αθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης Ευδοκία Φανού κατέκτησε την  8η 
θέση στην παγκόσμια κατάταξη στον τελικό του Combo με την Εθνική μας ομάδα. 
Η διάκρισή της έγινε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης 
Νεανίδων, που διεξήχθη την Κυριακή 22/7/2018 στη Βουδαπέστη.

Παγκόσμιο πρωτάθλημα καλλιτεχνικής 
κολύμβησης

Αναλυτικότερα η σύνθεση των ομάδων ήταν:

Σόλο:  Ευθυμιοπούλου Μαριάννα – 
Λυδία

Σόλο: Μπουτσικάρη Ασημίνα

Ντουέτο:
Ευθυμιοπούλου Μαριάννα

Λυδία Μπουτσικάρη

Ασημίνα Ηλία Σταματία (R)

Ντουέτο:
Δημάκου Μαρία Λαγού Ήλια

Ντόκου Τατιανή (R)   

Oμαδικό:
Αλεξανδρίδη Έρρικα

Δημάκου Θάλεια

Δημάκου Μαρία

Ευθυμιοπούλου Μαριάννα – Λυδία

Ηλία Σταματία

Λαγού Ήλια

Μπουτσικάρη Ασημίνα

Ντόκου Τατιανή

Γιαννοπούλου Βασιλική (R)

Τσολίγκα Μαρία (R) 

Free Combo:
Αλεξανδρίδη Έρρικα

Γιαννοπούλου Βασιλική

Δημάκου Θάλεια

Δημάκου Μαρία

Ευθυμιοπούλου Μαριάννα – Λυδία

Ηλία Σταματία

Λαγού Ήλια

Μπουτσικάρη Ασημίνα

Ντόκου Τατιανή

Τσολίγκα Μαρία

Καραμανίδη Ελευθερία (R)

Κωνσταντοπούλου Παυλίνα (R)

Αγωνιστική Τετράδα:
Αλχανάτη Ελένη

Γερακιού Ιόνη

Γεωργακάκη Νικόλ

Αγωνιστική Τετράδα:
Κοσμοπούλου Βασιλική

Κουσίδη Ελένη – Άννα

Σιακαντάρη Αντωνία
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Προπονητής: Δημήτρης Παπουτσής

Χειμερινό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης 2018

Το τμήμα της τεχνικής κολύμβησης του Ν.Ο.Β. σημείωσε πολλές επιτυχίες το 2018. Οι αθλητές της τεχνικής κολύμβησης έλαβαν 
5 μετάλλια στο Χειμερινό Πρωτάθλημα, εκ των οποίων 3 χρυσά, 1  ασημένιο και 1 χάλκινο.

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα συγκέντρωσαν 4 μετάλλια: 1 χρυσό και 3 ασημένια,  βελτιώνοντας συνεχώς τις ατομικές 
επιδώσεις τους. Με τις θέσεις που κατακτούν μας δείχνουν ότι είναι το μέλλον της εξέλιξης του αθλήματος, περιμένοντας 
μεγαλύτερες διακρίσεις

Οι επιδόσεις των αθλητών στο χειμερινό πρωτάθλημα 
τεχνικής κολύμβησης που έγινε στο Παπαστράτειο 
κολυμβητήριο από 10 έως 11 Μαρτίου, ήταν πολύ καλές και 
αντάξιες της προσπάθειας που κατέβαλαν στις προπονήσεις 
τους. 

Η συνολική συγκομιδή των μεταλλίων ήταν: 3 χρυσά, 1 
ασημένιο, 1 χάλκινο και πολλές θέσεις στην τελική 8άδα των 
αγωνισμάτων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Λυδία Μουτσάτσου – Λάλλη 
•  1η θέση στα 50 επιφανείας

•  1η θέση στα 100 επιφανείας 

•  1η θέση στα 200 επιφανείας 

Δήμητρα Καραμαλάκη 

•  6η θέση στα 50 επιφανείας 

•  8η θέση στα 50 άπνοη

Πέτρος Χριστοδούλου 

•  2η θέση στα 50 διπλά πέδιλα 

•  4η θέση στα 100 διπλά πέδιλα 

•  5η θέση στα 200 διπλά πέδιλα 

Αντώνης Σαρρής 

•  3η θέση στα 50 επιφανείας 

•  4η θέση στα 100 επιφανείας

Σπύρος Γλυκός 

•  10η θέση στα 50 επιφανείας 

•  8η θέση στα 100 επιφανείας 

•  6η θέση στα 200 επιφανείας

Τμήμα Τεχνικής Κολύμβησης

Το 3o κύπελλο Νηρέα διοργανώθηκε από 21-23 Απριλίου και 
τα αποτελέσματα για τις μικρότερες ηλικιακά αθλήτριές μας 
ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Αναλυτικότερα, κατέκτησαν: 

•  Την 3η θέση στην αγωνιστική τριάδα: Ι. Γερακιού, Ν. 
Γεωργακάκη 
και Α. Ιντζόγλου. 

•  Την 5η θέση στο ελεύθερο ομαδικό με τις Ε. Αλεξανδρίδη, 
Μ., Δημάκου, Θ. Δημάκου, Μ. Ευθυμιοπούλου, Σ. Ηλία, Η. 
Λαγού, Τ. Ντόκου, Μ. Τσολίγκα και Β. Γιαννοπούλου. 

•  Τη 2η θέση στο solo με τη Ν. Λαγού.

3ο Κύπελλο Νηρέα
22-22/4/18 
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Έφορος & Προπονητές Τμήματος Ιστιοπλοΐας

Τμήμα Ιστιοπλοΐας

Έφορος: Ανδρέας Παπαγεωργίου
Sailing Manager Optimist Team: Γιάννης Καβαρλίγκος
Βοηθός προπονητής Optimist: Κώστας Γασπαρινάτος

Σχολές Optimist: Πάνος Παπαδάκης & Βασιλική Μπέη
Προπονητής Ομάδας Laser: Βαγγέλης Χειμώνας
Βοηθός προπονητή Laser: Πάνος Συνοδινός

Το 2018 μπήκε με το δεξί για το τμήμα 
Optimist της ιστιοπλοΐας μας, αφού 
μόλις 5 ημέρες μετά την αλλαγή του 
χρόνου η 12χρόνη πλέον Ελισάβετ 
Γουΐντερς κέρδισε την γενική κατηγορία  
σε αγώνα προπονητικού Χριστουγεν-
νιάτικου camp. Την 3η θέση κατέλαβε η 
Φιλίππα Αρτικοπούλου στην τελευταία 
της χρονιά στο optimist.

Στα μέσα Ιανουαρίου ήρθαν και οι 
επόμενες διακρίσεις για την ομάδα του 
Optimist. Στον αγώνα Αργοναύτη του 
Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, οι ρόλοι 
αντιστράφηκαν αφού την 1η θέση 
κατέλαβε η Φιλίππα Αρτικοπούλου και 
τη 2η η Ελισάβετ Γουίντερς. Ο αγώνας 
του Ν.Ο.Ε. ήταν επιτυχημένος και για 
τον Ιάσωνα Βαλιάδη, αφού κέρδισε τη 
2η θέση στη Γενική και στην κατηγορία 
αγοριών.

Το επόμενο σαββατοκύριακο ακολού-
θησε ένας διαφορετικός διασυλλογικός 
αγώνας, αυτός του Ναυτικού Αθλητι-
κού Συνδέσμου (Ν.Α.Σ.), όπου υπήρ-
χαν περισσότερες από τις 2 κλασικές 
κατηγορίες, άρα ήταν μια ευκαιρία για 
περισσότερες διακρίσεις.

Στον αγώνα αναδείχθηκε 1η Κορασίδων 
η Φιλίππα Αρτικοπούλου, 2η Κορα-
σίδων Α η Ελισάβετ Γουΐντερς και 1η 
Κορασίδων Β η Αλεξία Γουΐντερς. 1ος 
στα junior ο μικρός Ορέστης Βαλιάδης.

Ο Ιανουάριος έκλεισε με τον καλύτερο 
τρόπο, αφού το τμήμα μας συμμετείχε 

στο χειμερινό κύπελλο του Ιστιοπλοϊκού 
Ομίλου Πειραιώς. Τα αδερφάκια Ελισά-
βετ και Αλεξία Γουΐντερς χτύπησαν ξανά 
καταλαμβάνοντας η κάθε μία τη 2η 
θέση στο βάθρο στην κατηγορία τους.

Τους επόμενους δύο μήνες ακολούθη-
σαν οι 2 προκρίσεις της περιφέρειας 
Αθηνών: προκρίθηκαν τα δύο κορίτσια 
μας Φιλίππα Αρτικοπούλου και Ελισά-
βετ Γουΐντερς στην προεθνική ομάδα, 
καθώς και ο Ιάσονας Βαλιάδης.

Στον αγώνα Eurolymp 2018 συμμε-
τείχαμε μόνο με τη μεγάλη μας ομάδα 
Α1 και η «συνήθως ύποπτη» Ελισάβετ 
Γουΐντερς σημείωσε εξαιρετική επίδοση, 
τερματίζοντας 2η και μόλις μία θέση 
πίσω από την Πρωταθλήτρια 2017.

Σε μία άκρως απαιτητική Πανελλαδική 
πρόκριση για την εθνική ομάδα πήραν 

μέρος οι 3 προκριμένοι αθλητές μας 
Ιάσονας Βαλιάδης, Ελισάβετ Γουΐντερς 
και Φιλίππα Αρτικοπούλου. Αξίζει να 
σημειωθεί η γενναιότητα της Φιλίππας 
αφού έτρεξε με φρικτούς πόνους στα 
γόνατα, λόγω τραυματισμού που την 
ταλαιπωρούσε τους τελευταίους δύο 
μήνες. 

Οι αθλητές μας σημείωσαν εξαιρετική 
επίδοση, με την Ελισάβετ Γουΐντερς να 
τερματίζει στην πρώτη πεντάδα και 1ο 
κορίτσι, παίρνοντας το εισιτήριο για το 
παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Ιάσονας 
Βαλιάδης τερμάτισε στην 7η θέση, 
κερδίζοντας την πρόκρισή του για το 
Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Τμήμα Ιστιοπλοΐας

Optimist
Γράφει ο προπονητής Optimist Γιάννης Καβαρλίγκος
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Στα Παστρικάκεια 2018, το τμήμα μας 
είχε άλλη μια μεγάλη επιτυχία που 
ολοκλήρωσε η αγωνιστική μας ομάδα 
το πέρασμα της από την Σχολή Ναυ-
τικών Δοκίμων. 3ος βγήκε ο Ιάσονας 
Βαλιάδης στα αγόρια, 2η η Ελισάβετ 
Γουΐντερς στα κορίτσια και 2η Αλεξία 
Γουΐντερς στις κορασίδες.

Η ομάδα των εντεκάχρονων αθλητών 
του Development 1 μας στην περίοδο 
προετοιμασίας της για το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα, πέρασε από την Πάρο. 
Αγωνιζόμενη κάτω από πολύ δύσκολες 
καιρικές συνθήκες, έδειξε πως έχει 
λαμπρό μέλλον και πως σύντομα θα 
βλέπουμε μεγάλες διακρίσεις. Κορυ-
φαία της αποστολής η μικρή Ελισάβετ 
Γουΐντερς, η οποία τερμάτισε 1η στις 
κορασίδες.

Κατευθείαν με το κλείσιμο των σχο-
λείων η Development αναχώρησε για 
το Πανελλήνιο πρωτάθλημα optimist 
παίδων-κορασίδων το οποίο διεξήχθη 
στο Γαλαξείδι. Η ομάδα μας συμμετείχε 
με 8 αθλητές. Καλύτερη επίδοση από 

την Αλεξία Γουΐντερς, η οποία κατετάγη 
2η στις κορασίδες, συνεχίζοντας την 
παράδοση της αδερφή της από το Πρω-
τάθλημα του 2017.

Στο τέλος του Ιουνίου, οι 12 αθλητές 
της αγωνιστικής μας ομάδας, ταξίδε-
ψαν στη Μυτιλήνη για το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Optimist. Σ’ έναν άγνωστο 
ιστιοπλοϊκό στίβο, η ομάδα μας αντα-
ποκρίθηκε άψογα με 4 αγόρια μας να 
περνάνε στον χρυσό στόλο, ενώ στα 
κορίτσια καταφέραμε την επίτευξη του 
πολυπόθητου τίτλου. Η Ελισάβετ Γουΐ-
ντερς στέφτηκε Πρωταθλήτρια Ελλάδος, 
χαρίζοντας στον Όμιλό μας άλλο ένα 
μοναδικό Κύπελλο. Στην πρώτη δεκάδα 
των κοριτσιών και Φιλίππα Αρτικοπού-
λου που έτρεχε για άλλη μια φορά με 
φοβερούς πόνους στα γόνατα.

Οι αθλητές μας τελείωσαν τις αγωνιστι-
κές τους υποχρεώσεις με την συμμετο-
χή τους στα 2 κορυφαία πρωταθλήματα 
του πλανήτη. Πρώτη αποστολή το 
Πανευρωπαϊκό στην Ολλανδία, όπου 
συμμετείχαμε με τον Ιάσονα Βαλιάδη. 

Ο αθλητής μας κατάφερε να προκριθεί 
στον κορυφαίο στόλο παίρνοντας το 
Χρυσό και να πλασαριστεί στους 30 
καλύτερους της Ευρώπης. Εν συνεχεία 
το Παγκόσμιο στην Κύπρο, με τη σειρά 
της και η Ελισάβετ Γουΐντερς, σε αυτή 
την πρώτη της συμμετοχή, κατάφερε 
να περάσει στον Χρυσό Στόλο και να 
τερματίσει στους πρώτους 60 όλου του 
κόσμου.

Το φθινόπωρο μας βρήκε με μία ανανε-
ωμένη αγωνιστική ομάδα κατά 60%.

Αντλώντας, λοιπόν, αθλητές από την 
Development, με μέσο όρο ηλικίας 11,4 
και χωρίς καμία μεταγραφή, η ομάδα 
μας ξαναστήθηκε και με «μόττο» την 
πολύ και συστηματική δουλειά είναι 
έτοιμη για νέες αγωνιστικές προκλήσεις. 

Ένα από τα πλέον επιτυχημένα τμήματα 
του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης 
αποτελεί η ιστιοπλοΐα τριγώνου. 
Συγκεκριμένα, αποτελείται από τα 
τμήματα Optimist & Laser, στα οποία 
επί σειρά ετών αναδεικνύουν αθλητές 
με σημαντικές διακρίσεις. Η οργάνωση 
του τμήματος είναι δημιούργημα του 
εφόρου κ. Ανδρέα Παπαγεωργίου,  
παλαιού ιστιοπλόου και μέλους 
του Δ.Σ. του Ομίλου μας. Η άριστη 

συνεργασία με την Διοίκηση, έχει 
επιφέρει εκτός από τη διαρκή ανάπτυξη 
του ανθρώπινου δυναμικού, τη 
συνεχόμενη αναβάθμιση και ανανέωση 
των υποδομών του τμήματος, όπως 
νέα φουσκωτά σκάφη, αναβάθμιση 
των εγκαταστάσεων, προμήθεια νέων 
υλικών, κ.α.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να 
αναφερθούμε στον προπονητή 
Βαγγέλη Χειμώνα, ο οποίος είναι από 

τους κορυφαίους ιστιοπλόους, και ο 
καλύτερος προπονητής της κατηγορίας. 
Βοηθός του, ο Πάνος Συνοδινός 
που πρόκειται για έναν παλαιό και 
καταξιωμένο αθλητή του Ομίλου μας.

Ακολουθούν οι αθλητές, που οι 
περισσότεροι από αυτούς είναι 
«γέννημα- θρέμμα» του Ομίλου και 
προέρχονται από τις σχολές μας και που 
έχουν πολύ μεγάλες διακρίσεις

Τμήμα Ιστιοπλοΐας

Laser
Γράφει το Μέλος του Δ.Σ. Τάσος Κυρπόγλου
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Παντελής Κυρπόγλου
19 ετών, φοιτητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

•  Πρωταθλητής Ευρώπης στα Laser Radial U21

•  2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Laser Radial 
Ανδρών 

•  5η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Laser Radial 
Ανδρών 

•  3η θέση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Laser Radial 

Δημήτρης Παπαδημητρίου
18 ετών, φοιτητής του Πολυτεχνείου Για 3η συνεχόμενη 
χρονιά 

•  Παγκόσμιος Πρωταθλητής, αυτή τη φορά στα Laser 
Standard U19

•  Πρωταθλητής Ελλάδας στα Laser U19

•  Πρωταθλητής Ελλάδας στα Laser U21

•  2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Laser Ανδρών 

•  1η θέση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Laser Ανδρών

Νάνσυ Φακίδη
23 ετών, φοιτήτρια του Ναυτιλιακού τμήματος του 
Πανεπιστημίου Πειραιά

•  Χρυσό Μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες Laser 
Γυναικών 

•  2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Laser Γυναικών 

Λουκιανός Ζαμμίτ
21 ετών φοιτητής των ΤΕΦΑΑ

•  Πρωταθλητής Ελλάδας στα Laser Radial 

•  2η θέση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Laser Radial

Σταματόπουλος Στρατής 
•  Πρωταθλητής Ελλάδας στα Laser 4,7 U16

•  4η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Laser 4,7 Θ16

Ακολουθούν αθλητές  με σημαντική παρουσία στον Όμιλο:

Δημήτρης Ανδρέικος

20 ετών, φοιτητής Πολυτεχνείου. Ο παλαιότερος αθλητής της 
ιστιοπλοίας, έχει ξεκινήσει την ενασχόληση με το άθλημα από 
6 ετών. Ο Δημήτρης, αθλητής που έχει τιμηθεί με βραβείο Ευ 
Αγωνίζεσθαι, διακρίνεται για το ήθος του και την αφοσίωση 
του.

Περικλής Παπαδόπουλος & Βασίλης Μπουμπής & 
Αλέξανδρος Παπαδημητρίου

Οι νέες ανερχόμενες  δυνάμεις του τμήματος, οι οποίοι όμως, 
λόγω ακαδημαϊκών υποχρεώσεων, έχουν κάνει «διάλειμμα» 
από τις έντονες αθλητικές δραστηριότητές τους. Τους περιμέ-
νουμε μόλις εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο!

Μιρέλα Ζαμίτ

Μεταγραφή στο τμήμα από τον Ν.Ο. Κέρκυρας. Η Μιρέλα είναι 
μια συνεπής και πρόθυμη αθλήτρια, που ασχολείται με τον 
αθλητισμό της ιστιοπλοΐα παράλληλα με τις σπουδές της συ-
νεχίζει. Λειτουργεί ως καταλύτης, που υποδέχεται τους νέους 
αθλητές και αθλήτριες στην ομάδα.

Μαρία Μπουμπή, Θεοδώρα Παπαδοπούλου, 
Ροζέτ Μπάλιου

Οι νέες «αμαζόνες» της ιστιοπλοΐας, με ταλέντο στο αθλητι-
σμό. 

Σπυράτος Βασίλειος

Η νέα μας μεταγραφή από τον Ναυτικό Όμιλο Ραφήνας, δια-
θέτει δυνατά αθλητικά προσόντα και είναι πολλά υποσχόμενος 
στην κατηγορία του.

Ιάσων Βαλιάδης

Ο «ρούκι» του τμήματος. Ο Ιάσονας είναι ο νεότερος αθλη-
τής του τμήματος αφού είναι μόλις 13. Έκανε μια δυναμική 
είσοδο στο τμήμα και έδειξε ότι η πορεία του στα Optimist 
(3 συνεχόμενες χρονιές στην Εθνική ομάδα) θα συνεχιστεί 
στα Laser.
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Μη σας φαίνεται υπερβολή, αλλά το 
ταλέντο το καταλαβαίνεις από την αρχή, 
από τις πρώτες προπονήσεις πάνω 
στο σκάφος, από το πόσο γρήγορα 
προσαρμόζει την τεχνική του σε αυτά 
που «ζητάει» το σκάφος για να πάει πιο 
γρήγορα, στο πόσο εύκολα αφομοιώνει 
τις συμβουλές και τις διορθώσεις που 
κάνουμε, στη σπιρτάδα του μυαλού, στο 
πόσο καλά εκμεταλλεύεται τις αλλα-
γές του ανέμου για να περάσει τους 
αντιπάλους του. Προσοχή όμως: άλλο 
«ταλέντο» κι άλλο «καλός αθλητής». Το 
ταλέντο σε πάει μέχρι ενός σημείου. 
Ταλέντο με πολύ δουλειά, θέληση και 
δίψα για διάκριση, σε κάνει πολύ καλό 
αθλητή, σε κάνει πρωταθλήτή. Αυτό, 
σε έναν αθλητή το καταλαβαίνεις από 
το πείσμα του για βελτίωση στο πρώτο 
άσχημο αποτέλεσμα, ακόμα κι από το 
βλέμμα του όταν είναι στη θάλασσα.

Πως αισθάνεσαι που ανήκεις στην 
οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου 
Βουλιαγμένης;

Έχω συμπληρώσει 10 χρόνια στον 
Ν.Ο.Β.. Όπως καταλαβαίνετε, ο Ν.Ο.Β. εί-
ναι το σπίτι μου. Από την πρώτη στιγμή, 
είχα άριστη συνεργασία και υποστήριξη 
στη δουλειά μου, και θέλω να τονίσω 
ότι ο Ν.Ο.Β. έχει το καλύτερο περιβάλ-
λον για ιστιοπλοΐα στην Ελλάδα.

Ποιες είναι οι προσδοκίες ενός 
προπονητή που έχει χαρεί 

πολλές νίκες αθλητών του, όπως 
σε παγκόσμια, πανευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα αλλά και συνεχείς 
διακρίσεις σε πανελλήνια; 

Δεν επαναπαυόμαστε ποτέ. Το δυσκο-
λότερο στον πρωταθλητισμό δεν είναι 
μόνο να φτάσεις, αλλά να παραμείνεις 
στην κορυφή. Έχουμε κατακτήσει πολ-
λές νίκες και έχουμε βλέψεις γι ακόμα 
περισσότερες.

Ο στόχος είναι να αναδεικνύουμε συνε-
χώς νέα πρόσωπα, νέους πρωταθλητές 
όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. 
Όμως, θα ήθελα να πάω σε άλλη μια 
Ολυμπιάδα, αυτή τη φορά ως προπονη-
τής ενός αθλητή-αθλήτριας του Ν.Ο.Β..

Πόσες ώρες εβδομαδιαίως πρέπει να 
προπονείται ένας αθλητής ?

Η προπονήσεις χωρίζονται σε προ-
πόνηση στη θάλασσα και προπόνηση 
φυσικής κατάστασης στη στεριά. Είναι 
διαφορετικές οι ώρες, ανάλογα με την 
προπονητική περίοδο.

Ένας μέσος όρος είναι 2μιση με 3μιση 
ώρες θάλασσα και 1 με 2 ώρες φυσική 
κατάσταση, 5 φορές την εβδομάδα.

Γιατί πιστεύεις ότι ταιριάζει στους 
Έλληνες η ιστιοπλοΐα; 

Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες 
στην Ευρώπη που μπορεί κανείς να κά-
νει ιστιοπλοΐα όλο το χρόνο και με τόσο 

εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα. Λόγω 
επαγγέλματος, έχω ταξιδέψει σε πολλές 
χώρες και πιστέψτε με έχουμε από τις 
καλύτερες συνθήκες για ιστιοπλοΐα.

Μας ταιριάζει η ιστιοπλοΐα, είναι ένα  
άθλημα που δεν έχει όρια, είναι ένα 
πολύ «ελεύθερο» άθλημα. Ένα άθλημα 
τεχνικής και οξυδέρκειας, χωρίς να 
απαιτεί συγκεκριμένο σωματότυπο, κα-
θώς υπάρχουν κατηγορίες για όλους.

Τι θα συμβούλευες ένα μικρό παιδί το 
οποίο θα ήθελε να ασχοληθεί με την 
ιστιοπλοΐα;

Την ιστιοπλοΐα δε θα τη βαρεθείς ποτέ, 
έχει να κάνει με τη φύση (θάλασσα, 
αέρας) κι έτσι καμία μέρα δεν είναι ίδια 
με την προηγούμενη!

Το πιο βασικό απ’ όλα, είναι να χαίρεσαι 
και να απολαμβάνεις αυτό που κάνεις. 
Όλα τα άλλα (επιτυχίες) με δουλειά και 
υπομονή θα έρθουν μονά τους.

Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων, 
ταξιδεύω πολύ. Προσπαθώ, λοιπόν, να 
περνάω όσο περισσότερες ώρες μπορώ 
με την κόρη μου. Κάνω ιστιοπλοΐα με 
μεγάλα σκάφη (star),αγωνίζομαι στο 
πολύ ενδιαφέρον match racing και 
όποτε βρίσκω χρόνο kitesurf. Μόνο 
θάλασσα λοιπόν!

Ο Βαγγέλης Χειμώνας άρχισε να ασχολείται με την ιστιοπλοΐα το 1992 ξεκινώντας 
από τα Optimist για να εξελιχθεί σήμερα σε έναν επαγγελματία αθλητή στην Ολυ-
μπιακή κλάση Laser. Είναι μέλος της Εθνικής Ολυμπιακής Ομάδας από το 2004 κι 
ήταν στην αθλητική ελίτ που εκπροσώπησαν τη χώρα μας σε 3 Ολυμπιάδες: Αθήνα 
2004, Πεκίνο 2008 και Λονδίνο 2012. Έχει Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα Ανδρών του 2002 και επίσης Χάλκινο στους Μεσογειακούς Αγώνες της 
Pescara το 2009. Ο Πρωταθλητής Ελλάδας Βαγγέλης Χειμώνας, με το προπονητικά 
χαρίσματα που συνδυάζουν την εμπειρία και το ταλέντο της μεταδοτικότητας και 
της παρακίνησης, ηγείται προπονητικά του τμήματος ιστιοπλοΐας Laser στον Ν.Ο.Β.. 
Ζητήσαμε από τον Βαγγέλη να μας πει δύο λόγια για την εμπειρία του.

Αναμφισβήτητα είσαι ένας 
επιτυχημένος προπονητής. Ποια 
θεωρείς ότι είναι τα στοιχεία 
που οφείλει να έχει ένας καλός 
προπονητής; 

Ας πάρουμε σαν δεδομένο ότι ένας 
καλός προπονητής πρέπει να έχει πάρα  
πολύ καλές γνώσεις του αθλήματος και 
ιδιαίτερα της κατηγορίας που ασχολεί-
ται. Τώρα βασικό είναι να έχεις μεταδο-
τικότητα γιατί η αγωνιστική ιστιοπλοΐα 
είναι ένα πολύπλοκο άθλημα. 

Θα σταθώ ακόμα στα κίνητρα που 
πρέπει να δίνεις στους αθλητές και στην 
αυτοπεποίθηση που πρέπει να τους 
φτιάξεις, ώστε να πιστέψουν ότι ΜΠΟ-
ΡΟΎΝ να πετύχουν.

Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες της 
προπονητικής στη θάλασσα, θα σας 
κουράσουν. Γενικά, όμως, ένας προπο-
νητής χρειάζεται να έχει πολύ υπομονή 
με τους αθλητές του, επιμονή στο να 
διορθώνει επανειλημμένα τα λάθη και 
ιδιαίτερη δουλειά στη λεπτομέρεια για 
την εξέλιξη των αθλητών.

Τέλος, επειδή είναι άθλημα που συνα-
ντούμε συχνά αντίξοες συνθήκες αλλά 
και κρίσιμες στιγμές στους Αγώνες, 
πρέπει να μεταδίδει ηρεμία, ψυχραιμία 
και σιγουριά στον αθλητή και σε καμία 
περίπτωση αμφιβολία ή πανικό.

Έχοντας προπονήσει πολλούς 
αθλητές, που μάλιστα αρκετοί έφεραν 
λαμπρές διεθνείς και εγχώριες 
διακρίσεις, από ποιό σημείο μπορείς 
να διακρίνεις έναν αθλητή «ταλέντο», 
ο οποίος θα απασχολήσει μελλοντικά 
την Ελλάδα με τις επιτυχίες του;

Βαγγέλης Χειμώνας

Συνέντευξη

Δεν επαναπαυόμαστε ποτέ. Το 
δυσκολότερο στον πρωταθλητισμό 
δεν είναι μόνο να φτάσεις, αλλά 
να παραμείνεις στην κορυφή
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Στην αποστολή της Ελληνικής Ολυμπια-
κής ομάδας, ο αθλητής μας Αλέξανδρος 
Καλπογιαννάκης με τον προπονητή 
μας Κώστα Μουτσάτσο, ανέβηκε στην 
κορυφή του βάθρου. Το χρυσό μετάλλιο 
στους Ολυμπιακούς αγώνες νεότητας 
είναι η υψηλότερη διάκριση που μπορεί 
να κατακτήσει ένας νέος αθλητής. 

Ο Αλέξανδρος κατέκτησε το τίτλο του 
καλύτερου windsurfer της τετραετίας 
στον πλανήτη και πέρασε στην ιστορία 
των νέων Ολυμπιονικών, φέρνοντας 
χαρά για την Ελλάδα και δόξα για τον 
όμιλό μας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Αλέξανδρος 
είναι ο πρώτος και μοναδικός Έλληνας 
μέχρι στιγμής που έχει κατακτήσει Χρυ-
σό μετάλλιο στην Ολυμπιάδα Νέων.

Ο αθλητής μας Αλέξανδρος Καλπογιαν-
νάκης αυτή τη χρονιά είχε μια πλούσια 
δραστηριότητα με πολλές επιτυχίες, 
αφού στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης 
στην κατηγορία Techno U17, 2ος στο 
Παγκόσμιο πρωτάθλημα κατηγορίας 
Techno Plus, 3ος στο Παγκόσμιο πρω-
τάθλημα νεότητας RSX, 1ος στο Πανελ-
λήνιο πρωτάθλημα Techno Plus και 3ος 
στο Πανελλήνιο κύπελλο αντρών στην 
κατηγορία Formula.

Οι επιτυχίες του τμήματος με τη 
μεθοδική δουλειά των προπονητών 
του τμήματος Κώστα Μουτσάτσο και 
Αλέξανδρου Γιάκα και με την αμέριστη 
συνδρομή του εφόρου του τμήματος 
Κωνσταντίνου Καραντινού απλώνο-
νται, σε ένα μεγάλο φάσμα σε όλες τις 
κατηγορίες. 

Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα, όλο το 
βάθρο των κοριτσιών U17 για το 2018 
ανήκει στο Ν.Ο.Β., με 1η την Ελένη 
Μποχλογύρου (φιλοξενούμενη αθλή-
τρια), 2η την Αμαλία Μουρίκη και 3η 
την Δανάη Ποντίφηξ.

Τη 2η και την 3η θέση κατέκτησαν 
αντίστοιχα η Ελένη Λύτρα και η Αλίκη 
Καραντινού στο Πανελλήνιο πρωτά-
θλημα Techno Plus και η βενιαμίν της 
ομάδας Ιόλη Λύτρα κατέκτησε την 3η 
θέση στα Techno U15.

Τέλος, ο Μάνος Μανιαδάκης πήρε το 
χάλκινο μετάλλιο στα σκάφη Techno 
Plus.

Αξίζει να σημειωθεί η καλή δουλειά 
που γίνεται στο τμήμα ανάπτυξης νέων 
αθλητών του φυτωρίου του Ν.Ο.Β. από 
ηλικία 7 ετών, με προπονητή τον Σοφο-
κλή Σουλουτζιδάκη.

Τμήμα Ιστιοσανίδας 

Έφορος: Κωνσταντίνος Καραντινός 
Προπονητής: Κώστας Μουτσάτσος 
Προπονητής Σχολές: Αλέξανδρος Γιάκας

Έφορος & Προπονητές Τμήματος Ιστιοσανίδας

Γράφει ο Προπονητής Κώστας Μουτσάτσος

Το 2018, η προσφορά  του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης στους αθλητές ιστιοσανίδας ήταν μεγάλη. Δημιούργησε άτομα με 
δυνατή προσωπικότητα, χαρακτήρες με ικανότητες να παλεύουν δυνατά και να ολοκληρώνουν το στόχο τους.

Τους δίδαξε μέσα στην ομάδα να συνεργάζονται και να είναι αλληλέγγυοι. 

Με αυτό το πνεύμα, οι φερέλπιδες αθλητές ιστιοσανίδας  του Ν.Ο.Β., πέρα από την άντληση εμπειριών, κυνηγώντας την πρωτιά 
με ευγενή άμιλλα, κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή και στον αθλητισμό αλλά και στο σχολείο.

Ολυμπιακοί αγώνες νέων 2018
Αργεντινή, Μπουένος Άιρες

Πώς ξεκίνησες το windsurfing και 
πότε έτρεξες τον πρώτο σου αγώνα;

Ξεκίνησα windsurfing σε ηλικία 7 ετών 
ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα 
μου, μιας και αυτός είναι λάτρης του 
αθλήματος. Αγώνες ξεκίνησα σε ηλικία 
12 ετών.

Εκτός από το Χρυσό μετάλλιο στους 
Ολυμπιακούς αγώνες νεότητας, ποιες 
άλλες ήταν οι ποιο σημαντικές νίκες 
σου μέχρι τώρα;

Το 2018 ήταν μία πλούσια χρονιά από 
διακρίσεις σε διεθνείς αγώνες.

Η στήριξη της οικογένειάς μου, η 
αμέριστη συμπαράσταση  του Ναυτικού 
Ομίλου Βουλιαγμένης, της Προέδρου 
κας Στέλλας Λαζάρου με τους προπο-
νητές μου Κώστα Μουτσάτσο και τον 
Αλέξανδρο  Γιάκα, τους συναθλητές μου 
που με πλαισίωσαν στις προπονήσεις, 
το όμορφο περιβάλλον και οι τοπικές 
συνθήκες με βοήθησαν ώστε η εντατική 

Αλέξανδρος Καλπογιαννάκης

Συνέντευξη

το ταξίδι θα μείνει για πάντα 
χαραγμένο μέσα στο μυαλό μου. 
Ήταν ένας σταθμός ζωής
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προπόνηση τόσων χρόνων να οδηγήσει 
στις επιτυχίες αυτές. Η κατάκτηση του 
πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου ήταν 
ένας σημαντικός τίτλος για μένα όχι 
μόνο επειδή ήρθα πρώτος αλλά μόλις 
είχα επιστρέψει από την Ολυμπιάδα της 
Αργεντινής και παρ’όλη την συσσωρευ-
μένη κούραση κατάφερα να ξεπεράσω 
τον εαυτό μου και να τερματίσω πρώ-
τος στις 9 από τις 11 κούρσες. Εξίσου 
σημαντικοί αγώνες ήταν αυτοί που μου 
έδωσαν το εισιτήριο για την Ολυμπιάδα. 
Ήταν οι δύο εθνικοί αγώνες πρόκρισης: 
Athens Eurolymp week και το Πανελλή-
νιο πρωτάθλημα TechnoPlus, όπου το 
επίπεδο στην Ελλάδα είναι πολύ ψηλό. 
Μπορώ να πω ότι ήμουν άριστα προε-
τοιμασμένος και τελικά η πρόκριση μου 
ήρθε αδιαμφισβήτητα. 

Οι Ολυμπιακοί αγώνες νεότητας στο 
Buenos Aires φαντάζομαι θα ήταν 
μία μοναδική εμπειρία, κέρδισες ένα 
χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Πώς 
αισθάνθηκες εκείνη τη στιγμή;

Σίγουρα το ταξίδι θα μείνει για πάντα 
χαραγμένο μέσα στο μυαλό μου. Ήταν 
ένας σταθμός ζωής. Δεν νομίζω ότι 
μπορεί να υπάρχει καλύτερη εμπειρία 
για έναν άνθρωπο, η συμμετοχή σε μία 
Ολυμπιάδα, πόσο μάλλον όταν βρέθηκα 
εκεί, στην κορυφή των τριών σκαλιών 
του βάθρου κοιτάζοντας την γαλανό-
λευκη σημαία μας να υψώνεται στην 
κορυφή. Αισθάνθηκα χαρά και περη-
φάνεια, περηφάνεια όχι μόνο για μένα, 
αλλά για όλους τους Έλληνες. 

Μίλησε μου λίγο για την καθημερινό-
τητα σου στη μακρινή Αργεντινή. 

Η καθημερινή δοκιμασία ήταν δύσκολη, 
γιατί καθημερινά έπρεπε να διασχίσου-
με το Μπουένος Άιρες από το Ολυμπι-
ακό χωριό που μέναμε για να καταλή-
ξουμε στο χώρο των αγώνων το Σαν 
Ισιντόρ. Μία διαδρομή περίπου μιάμιση 
ώρα μέσα στο πούλμαν. 

Επίσης, μεγάλη ήταν και η διαδρομή 
που έπρεπε να διανύσουμε από τις 
εγκαταστάσεις του ομίλου για να φτά-
σουμε στο στίβο. Αφού λοιπόν τρέχαμε 
τις κούρσες μας, άντε πάλι πίσω ο 
δρόμος της επιστροφής και αυτό επί 
εφτά ημέρες. Ξεκινάγαμε 7 το πρωί και 
γυρνάγαμε πίσω στις 7 το βράδυ. Το 
καλό ήταν ότι όταν τελειώσαμε με τους 
αγώνες, παραμείναμε στην Αργεντινή 
άλλες 6 ημέρες για να επιστρέψουμε 
πίσω στην Ελλάδα μαζί με την Ολυμπι-
ακή αποστολή. Έτσι, είχαμε τον ελεύθε-
ρο χρόνο να εξερευνήσουμε το Μπου-
ένος Άιρες, να γνωρίσουμε πολλούς 
αθλητές από όλα τα πέρατα του κόσμου. 
Μεγάλη εντύπωση μου έκανε η ζεστή 
υποδοχή του Έλληνα πρέσβη και της 
Ελληνικής ομογένειας, ειδικά τα παιδιά 
της ελληνικής κοινότητας μας πήρανε 
αμέσως στην παρέα τους, κύκλο κάναμε 
και χορέψαμε όλοι μαζί λες και γνωρι-
ζόμαστε από χρόνια.

Πόσες κούρσες πραγματοποιήθηκαν 
Περιέγραψέ μου για την καλύτερη και 
την χειρότερη ιστιοδρομία σου.  

Πραγματοποιήθηκαν 11 ιστιοδρομίες, η 
καλύτερή μου ήταν η πρώτη, όχι για τη 
θέση που έφερα, αλλά γιατί κατάλαβα 
τις δυνάμεις μου. Πραγματοποιήθηκε 
όμως και μια ιστιοδρομία σλάλομ, όπου 
δεν πήγα τόσο καλά όσο περίμενα, 
όμως και ο μεγάλος ανταγωνιστής μου, 
ο Ιταλός  Nicolo Renna δεν αξιοποίησε 
αυτήν την ευκαιρία και έτσι δεν κινδύ-
νευσε στο τέλος η θέση μου.

Τώρα είσαι ένας νέος χρυσός Ολυ-
μπιονίκης. Τι θα ήθελες να πεις στους 
νέους αθλητές;

Σίγουρα κάνω ένα πολύ ευχάριστο 
άθλημα, γιατί έχει να κάνει με τη θά-
λασσα, τον ανοιχτό ορίζοντα, την ελευ-
θερία. Όμως, αυτό δε σημαίνει ότι δεν 
πρέπει να υπάρχει πειθαρχία, συνέπεια 
και προγραμματισμός στην προπόνη-

ση, την εκτίμηση των συναθλητών και 
των συναγωνιστών που βοηθούν στην 
εξέλιξη. Φυσικά, όλα αυτά προϋποθέ-
τουν αγάπη και πάθος για αυτό  που 
κάνουμε. Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι 
γονείς, όπως για παράδειγμα εγώ κάνω 
το ίδιο σπορ που αγαπά και ο πατέρας 
μου. 

Οι γονείς είναι αυτοί που προτρέπουν 
άμεσα ή έμμεσα σε μία δραστηριότητα 
τα παιδιά τους. 

Αυτό που έχω να πω είναι να βρουν 
κάτι που τους αρέσει ένα άθλημα, ένα 
χόμπυ και να το κάνουνε με πάθος, 
βρίσκοντας καθημερινά τρόπους να το 
κάνουν καλύτερα.

Το χρυσό Ολυμπιακό σου μετάλλιο 
είναι ο πιο υψηλός τίτλος για έναν 
αθλητή. Τι άλλο περιμένεις από τον 
εαυτό σου. 

Επόμενος στόχος μου είναι η Ολυμπι-
άδα αντρών, όμως το 2020 είναι πολύ 

κοντά και είναι δύσκολο να συναγωνι-
στώ και να διεκδικήσω την πρόκριση 
από ενήλικες, επαγγελματίες αθλητές.

Πώς τα πας με το σχολείο; Όλοι αυτοί 
οι αγώνες και οι προπονήσεις, πώς τα 
καταφέρνεις;

Προσπαθώ να εκμεταλλευτώ με τον 
καλύτερο τρόπο τον χρόνο που μου 
απομένει μετά τις χρονοβόρες προπο-
νήσεις που γίνονται, σχεδόν σε καθημε-
ρινή βάση και πιστεύω ότι τα καταφέρ-
νω πολύ καλά.

Εχεις άλλες εξωσχολικές δραστηρι-
ότητες, εκτός από το windsurfing τι 
σου αρέσει να κάνεις. 

Μου αρέσει να κάνω mountain bike και 
να πηγαίνω βόλτες με τους φίλους μου. 
Δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια για 
να κάνω και άλλα πράγματα.

Οι γονείς είναι αυτοί που 
προτρέπουν άμεσα ή έμμεσα 
σε μία δραστηριότητα 
τα παιδιά τους. 
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Τμήμα Αγωνιστικού Θαλάσσιου Σκι

Έφορος: Λευτέρης Κουσαθανάς 
Προπονητής: Αντώνης Αραχωβίτης
Προπονητές Wakeboard: Πάνος & Άκης Τροβάς 

Έφορος & Προπονητές Τμήματος Κολύμβησης 

Γράφει ο Έφορος κος Λευτέρης Κουσαθανάς

Μεγάλες επιτυχίες και διακρίσεις σημείωσαν οι αθλητές του Ν.Ο.Β. του τμήματος αγωνιστικού θαλασσίου σκι. Αναλυτικά 
αναφέρουμε τις παρακάτω διακρίσεις που έφεραν τους αθλητές μας στα υψηλότερα σκαλιά του βάθρου και έκαναν όλους εμάς 
εξαιρετικά υπερήφανους

Κατηγορία U12 Αγόρια
•  1ος Μανιουδάκης Υψηλάντης 3,00/13.00/52

Κατηγορία U12 Κορίτσια
•  1η Μαγκαφώση Ελίνα 2.00/52

Κατηγορία U14 Αγόρια 
•  1ος Λιάπης Ηλίας 0.00/13.00/55 & 

•  2ος Αντωνάτος Γιώργος 3.00/14.25/55

Κατηγορία U14 Κορίτσια
•  3η Λιάπη Παναγιώτα – Κυριακή 3.,00/52

Κατηγορία U17 Γυναικών
•  1η Παπούδη Μικαέλα 4,00/13.00/55

Κατηγορία Ανδρών
•  2ος Ναθαναήλ Παύλος 0,5/58/10,75

Κατηγορία Γυναικών
•  1η Ποντίφιξ Αθηνά 2,00/13.00/55

Κατηγορία Ανδρών 55+
•  1ος Καμπάνης Ανδρέας 4,00/12.00/55

Κατηγορία Ανδρών 65+
•  1ος Φραγκίστας Νικόλαος 2,00/12.00/55

Κατηγορία U12 Κορίτσια: 
•  1η Μαγκαφώση Ελίνα 2740

•  2η Κανελλοπούλου Έλενα 500 

Κατηγορία U12 Αγόρια 
•  2ος Χαραλαμπάκης Χάρης 1940

•  3ος Μανιουδάκης Υψηλάντης 1400

Κατηγορία U14 Κοριτσιών
•  1η Αντωνάτου Καλλιόπη 2070

•  2η Λιάπη Παναγιώτα 610

Κατηγορία U14 Αγόρια
•  1ος Αντωνάτος Γιώργος 2110

•  2ος Λιάπης Ηλίας 1330

Κατηγορία U17 Κοριτσιών
•  1η Παπούδη Μικαέλα 5880

Κατηγορία Ανδρών 
•  1ος Πλυτάς Νικόλαος με 6800

Πανελλήνιες νίκες 2018
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, Τροιζήνα, Δρεπάνι Πόρος 2018 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΛΑΛΟΜ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΙΓΟΥΡΩΝ

Πανευρωπαϊκές Νίκες 
Αθλητών Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης

Αγώνισμα Σλάλομ 
Κατηγορία U17 Κοριτσιών
3η θέση Ποντίφιξ Αθηνά 3.00/55/12.00 στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα, που διεξήχθη στο Ντνίπρο της Ουκρανίας.

Αγώνισμα Φιγούρων 
Κατηγορία U17 Κοριτσιών
3η θέση Παπούδη Μικαέλα με 5180 βαθμούς 
στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που διεξήχθη 
στο Ντνίπρο της Ουκρανίας.

Αγώνισμα Σλάλομ Ανδρών 
κατηγορία U21
2η Θέση Τεσουέγιερ Άρης με 2,50/58/10.75 
στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 21, που διεξήχθη 
στο Ρόκεμπουρν της Γαλλίας.

Αγώνισμα Σλάλομ 
κατηγορία 65+
2η θέση Φραγκίστας Νικόλαος 5.00/52/13.00 
στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 35+, που διεξήχθη 
στο Χαλλ της Γερμανίας.

Αγώνισμα Φιγούρων 
κατηγορία 35+
3η Θέση Κουσαθανάς Θύμιος με 5950 βαθμούς 
στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 35+, που διεξήχθη 
στο Χαλλ της Γερμανίας.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης 
είχε και φέτος δυνατή παρουσία και εκπροσώπηση σε 
μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις από αθλητές μας, που μας 
έκαναν υπερήφανους με την προσπάθειά τους. Συγκεκριμένα 
αναφέρουμε τις εξής συμμετοχές του Ομίλου μας σε διεθνείς 
αγώνες:

Πανευρωπαϊκό Youth στην Ουκρανία, όπου συμμετείχαν 
οι: Αντωνάτος Γιώργος, Αντωνάτου Καλλιόπη, Λιάπης Ηλίας, 
Μαγκαφώση Ελένη, Ναθαναήλ Παύλος.

Πανευρωπαϊκό Open στα Ιωάννινα, όπου συμμετείχε ο 
Πλυτάς Νικόλαος.

Παγκόσμιο Youth στην Ισπανία, όπου συμμετείχαν οι: 
Ναθαναήλ Παύλος, Παπούδη Μικαέλα, Ποντίφιξ Αθηνά.
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Η εταιρεία Π.ΚΥΡΠΟΓΛΟΥ ΑΕ , με παράδοση 60 ετών πλέον (έτος 
ίδρυσης 1957) στον χώρο της κλωστουφαντουργίας, συνεχίζει την 
δραστηριότητά της στο τμήμα του ξενοδοχειακού εξοπλισμού σε 
είδη λινοθήκης.
Πλέον θεωρείται μία από τις πλέον καταξιωμένες εταιρείες στο το-
μέα αυτό.
Καθοριστικοί παράγοντες σε αυτό είναι:
• H υψηλή ποιότητα των προιόντων σε όλα τα είδη  
   και τις διαβαθμίσεις τους.
• Η καλλίτερη δυνατή σχέση τιμής και ποιότητας.
• Η παρακαταθήκη βασικών προιόντων.
• Η άμεση απόκριση σε customize παραγγελίες.
• Το παρεχόμενο after sales service.
Όραμα μας είναι η συνεχής αναζήτηση α΄ υλών και ποιοτήτων που 
θα δίνουν τις λύσεις στα προβλήματα των πελατών.
Σκοπός μας η συνέχιση της μακρόχρονης επιτυχημένης αυτής πο-
ρείας, με την είσοδο και της τρίτης γενιάς που σύντομα θα ενσωμα-
τωθεί στο δυναμικό της εταιρείας. 

Πανελλήνια Ρεκόρ 
που σημείωσαν αθλητές του Ν.Ο.Β.

«ΔΙΑΚΑΚΕΙΑ 2018»

ΠΑΙΔΩΝ -12 ΕΤΩΝ: 52/12,00/ 0,50 σημ. SLALOM
Μανιουδάκης Υψηλάντης στο 7th FLIP & JUMP CONTEST 
2018, που διοργανώθηκε στο SAN GERVASIO στις 2/9/18. 

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ -12 ΕΤΩΝ: 52/14,25/ 1 σημ. SLALOM
Μαγκαφώση Σοφία Ελένη, στο 11th Greek Masters, που 
διοργανώθηκε στον Καϊάφα στις 7/10/18.

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ -14 ΕΤΩΝ: 52/14,25/ 2 σημ. (1) SLALOM
Αντωνάτου Καλλιόπη, στο ΗΑΤZIS CUP, που διοργανώθηκε 
στον Καϊάφα στις 24/6/2018.

ΕΦΗΒΩΝ -17 ΕΤΩΝ: 58/10,75/3 σημ. SLALOM
Ναθαναήλ Παύλος, στο 5th SAN GERVASIO PRO AM στις 
8/7/18. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΣΚΙ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ_ΝΑΘΑΝΑΗΛ

ΑΝΔΡΩΝ (OPEN): 10220 βαθμοί TRICKS
Πλυτάς Νίκος στο ALIARTOS CUP 2018, που έλαβε χώρα στις 
10/6/2018. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΣΚΙ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ_ΠΛΥΤΑΣ

ΑΝΔΡΩΝ SENIORS 45+ : 2700 βαθμοί TRICKS
Κουσαθανάς Λευτέρης, στο 19TH MICHAILIDIS MASTERS, 
που πραγματοποιήθηκε στις 28/10/2018.

ΑΝΔΡΩΝ SENIORS 65+ : 52/12,00/ 5 σημ. SLALOM
Φραγκίστας Νικόλαος στο BOTASKI PRO AM, που έγινε στις 
29/6/2018.

Τα «Διακάκεια» πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης 
με μεγάλη επιτυχία. Συνολικά έλαβαν μέρος 24 αθλητές όλων των ηλικιών και διαγωνίστηκαν στο άθλημα των «Φιγούρων». 
Τα Διακάκεια, που προσέλκυσαν  αθλητές και από άλλους Ομίλους, δημιούργησαν για μία ακόμη φορά θετικές εντυπώσεις σε 
όσους συμμετείχαν.
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Α ν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει 
ένας αθλητής του θαλασσίου σκι 
που έχει «σκιάρει» με όλες τις 

γενιές αθλητών έως σήμερα, τότε με 
βεβαιότητα αυτός είναι ο Νίκος Φρα-
γκίστας. Πρώτη του γνωριμία με το 
άθλημα ήταν το 1963 (έτος ίδρυσης της 
Ε.Ο.Θ. ΣΚΙ ), όπου σε ηλικία 11 ετών η 
μητέρα του που της άρεσε το συγκεκρι-
μένο σπορ, τον παρότρυνε να ασχολη-
θεί. Ξεκίνησε λοιπόν σαν καλοκαιρινό 
χόμπι, που επρόκειτο να γίνει αναπό-
σπαστο κομμάτι της ζωής του. 

Η αρχή έγινε στην σχολή του Ηλία 
Λυπητεράκου (δεξιά από την Ωκε-
ανίδα), πολύ καλού δασκάλου  που 
του έμαθε τα βασικά του αθλήματος. 
Λίγο αργότερα, ο Αθανάσιος Διακάκης 
(Πρόεδρος  του Ν.Ο.Β και της Ε.Ο.Θ 
ΣΚΙ ) τον ξεχώρισε και του ζήτησε να 
ενταχθεί στην αθλητική ομάδα του 
Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, όπου 
και παραμένει μέχρι σήμερα αθλητής. Η 
πρόοδός του ήταν γρήγορη και σύντομα 
άρχισε να κατακτά τίτλους. Tην εποχή 
εκείνη τα θαλάσσια σπορ που απευθύ-
νονταν στους νέους, όπως η ιστιοπλοΐα, 
η κωπηλασία και το κολύμπι, δεν του 
προσέφεραν μεγάλη συγκίνηση. Ο ίδιος 
λάτρευε την αδρεναλίνη, την ταχύτητα 
και την επαφή με το νερό που προσφέ-
ρει το άθλημα, ενώ όπως μας είπε «το 
να είσαι αθλητής θαλασσίου σκι ήταν 
κάτι που… άρεσε και στα κορίτσια!» 

Έχοντας ως αθλητές πρότυπα τον Ιταλό 
Roby Zucci στο σλάλομ (Πρωταθλητής 
Ευρώπης και κόσμου) και τους Αμερικά-
νους πρωταθλητές  της εποχής, ο Νίκος 
Φραγκίστας άρχισε από πολύ νωρίς να 
διαπρέπει. Σε ηλικία 14 ετών κατακτά 
το Πρωτάθλημα Ελλάδος Παίδων και 
αυτό αποτέλεσε ένα σημαντικό  κίνη-
τρο για να συνεχίσει. Όπως δηλώνει ο 
ίδιος, «Τα κίνητρα για να κάνεις σκι είναι 
διαφορετικά ανάλογα με την ηλικία. 
Όταν ένα μικρό παιδί κερδίζει μετάλλιο, 
παθιάζεται, αποκτά αυτοπεποίθηση και 
θέλει να συνεχίσει τις προσπάθειες. Όσο 
μεγαλώνεις όμως, το άθλημα γίνεται 
τρόπος ζωής και πολύ απλά δεν θέλεις 
να το εγκαταλείψεις.»

Το δυνατό του αγώνισμα ήταν το 
slalom, ενώ στα υπόλοιπα έπρεπε να 
διατηρεί ένα  αξιοπρεπές επίπεδο ώστε 
να μπορεί να είναι μέλος της Εθνικής 
Ομάδας. Έτρεξε και διακρίθηκε στο 
slalom σε όλες τις κατηγορίες, με πιο 
αναπάντεχη νίκη, όπως ο ίδιος θυμά-
ται, αυτή του 1969, όπου σε ηλικία 18 
ετών αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην 
κατηγορία των Ανδρών και κατέκτη-
σε την πρώτη θέση. Σημαντική και… 
«σημαδιακή» νίκη για τον ίδιο αποτέ-
λεσε, όπως θυμάται, η κατάκτηση της 
πρώτης θέσης τον Ιούλιο του 2004 
στο 1st Cyprus International 3 round 
slalom competition, έναντι του Πορτο-
γάλου πρωταθλητή, την ίδια μέρα όπου 
η Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο 
στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, 
έχοντας νικήσει την ομάδα της Πορτο-
γαλίας.

Φυσικά, οι διακρίσεις του Νίκου Φρα-
γκίστα δεν σταματούν εδώ. Κατέκτησε 
εφτά φορές το  Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα Ανδρών στο Slalom, στέφθηκε 
πρωταθλητής στις κατηγορίες Παίδων 
και Εφήβων, Βαλκανιονίκης το 1977 
στους αγώνες που διοργάνωσε ο 
Ν.Ο.Β., κατέκτησε δεύτερες και τρίτες 
θέσεις σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλή-

η «ζωντανή ιστορία» του θαλάσσιου σκι 
μας μιλάει για τις εμπειρίες του

ματα όλων των κατηγοριών +35 ετών , 
και είχε πολύ καλά πλασαρίσματα στους 
τελικούς σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα 
σε κατηγορίες +35 ετών. Επίσης, ήταν 
κάτοχος ρεκόρ Ελλάδος στο slalom σε 
όλες τις κατηγορίες.

Η αθλητική του πορεία δεν σταμάτησε 
ποτέ, αφού έως και σήμερα αποτελεί 
έναν ενεργό αθλητή στην κατηγορία 
seniors. Συνέβαλε, επίσης, πολύ στο 
να δημιουργηθούν οι κατηγορίες άνω 
των 35 ετών στην Ελλάδα. Παρά τις 
δύσκολες συνθήκες προπόνησης για 
εκείνη την εποχή, όπου για να προ-
πονηθεί κανείς σε λίμνη, έπρεπε να 
ταξιδέψει 6 ή 7 ώρες μέχρι τα Ιωάννινα 

μα, εφόσον το αγαπούν, ακόμα και αν 
πρέπει να γίνουν θυσίες. «Το θαλάσσιο 
σκι μπορεί να απαιτεί σκληρή προπόνη-
ση, όμως ατσαλώνει τον χαρακτήρα του 
αθλητή και προσφέρει μάθημα ζωής. 
Επίσης, η διαδικασία της απομονωμέ-
νης προπόνησης σε camp για παιδιά 
και εφήβους, που εφαρμόζει συχνά ο 
Ν.Ο.Β., δημιουργεί μια αξέχαστη ατμό-
σφαιρα στον αθλητή και τον γεμίζει με 
ωραίες εμπειρίες. Αφενός υπάρχει πολύ 
συγκέντρωση στον στόχο και μεγάλη 
κούραση, αφετέρου οι στιγμές με τους 
συναθλητές και η συμμετοχή στους 
αγώνες, είναι κάτι που θα θυμάσαι για 
πάντα. Οι γονείς μπορούν να είναι ήσυ-

(Εθνικό Προπονητήριο από το 1970), ο 
Νίκος Φραγκίστας δεν εγκατέλειψε ποτέ 
το άθλημα. Μικρά διαλλείματα στην 
πορεία του αποτέλεσαν οι εξετάσεις του 
στο τμήμα Νομικής του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, οι Μετα-
πτυχιακές του Σπουδές στο  University 
College London (Μεταπτυχιακό Δίπλω-
μα στο Ναυτικό Δίκαιο και LLM Master 
in Law), η θητεία του στην Αεροπορία, 
καθώς και η θητεία του ως Πρόεδρος 
της Ε.Ο.Θ. ΣΚΙ από το 1984 έως το 
1987.

Μιλώντας σήμερα για όλα αυτά, ανα-
γνωρίζει πως το θαλάσσιο σκι αποτελεί 
ένα σκληρό άθλημα με τραυματισμούς. 

χοι ότι επιλέγουν ένα άθλημα «καθαρό» 
για το παιδί, καθότι δεν γίνεται χρήση 
ουσιών, και επίσης ένα άθλημα που 
σμιλεύει τον χαρακτήρα του παιδιού 
μέσω της προσπάθειας, της στοχοθεσί-
ας και της διαδικασίας προπόνησης.»

Σήμερα, εάν θέλει κανείς να κάνει σκι 
αγωνιστικά και ερασιτεχνικά, μπορεί να 
εξασκήσει το άθλημα σε πολύ αξιόλογα 
προπονητικά κέντρα, τα οποία έχουν 
δημιουργηθεί κυρίως από σχολές θα-
λάσσιου σκι: στον Πόρο, στην Αλίαρτο, 
στο Πόρτο Χέλι, στη Λίμνη Καϊάφα, στα 
Ιωάννινα, στη Χαλκίδα  και στο Εθνικό 
Προπονητήριο που βρίσκεται στη Λίμνη 
Στρατού στο Αγρίνιο. 

Επίσης, απαιτεί οικονομική στήριξη από 
την οικογένεια του αθλητή, καθώς το 
θαλάσσιο σκι είναι εκτός των Ολυμπι-
ακών αθλημάτων και σήμερα επιχορη-
γείται ελάχιστα από το κράτος. Εμπόδιο 
αποτελεί ακόμη μέχρι και σήμερα για 
τους αθλητές του Ν.Ο.Β., η έλλειψη στί-
βων προπόνησης με ιδανικές συνθήκες 
νερού κοντά στην Αθήνα, γεγονός που 
αυξάνει και άλλο το κόστος του σπορ 
μέσω των απαιτούμενων ταξιδιών που 
πρέπει να πραγματοποιούν οι αθλητές 
που μένουν στην πρωτεύουσα για να 
προπονηθούν σωστά. Παρόλα αυτά 
όμως, ο Νίκος Φραγκίστας προτείνει 
στους νέους να συνεχίσουν με το άθλη-

Σήμερα, ο Νίκος Φραγκίστας προπονεί-
ται ακόμα και βελτιώνει την τεχνική του: 
«50 χρόνια και ακόμα μαθαίνω», όπως 
μας λέει. Τηρεί πρόγραμμα διατροφής 
και γυμναστικής παράλληλα με τις προ-
πονήσεις του στο θαλάσσιο σκι και έχει 
πλέον εξελίξει τους τρόπους με τους 
οποίους ο ίδιος αυτοσυγκεντρώνεται 
πριν τον αγώνα και ελέγχει το στρες 
του. «Βοηθάει πολύ το ότι υπάρχουν 
αγώνες που διεξάγονται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, αυτό σε κρατάει 
σε εγρήγορση, σε κάνει να διατηρείσαι 
σε φόρμα. Θα συνεχίσω το σκι όσο 
μου το επιτρέπει η υγεία μου. Δυστυ-
χώς δεν συμμετείχα στο Παγκόσμιο 

Νίκος Φραγκίστας

 το θαλάσσιο σκι αποτελεί 
ένα σκληρό άθλημα και απαιτεί 
οικονομική στήριξη από την 
οικογένεια του αθλητή
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Πρωτάθλημα Seniors στη Χιλή, λόγω 
τραυματισμού μου, στοχεύω όμως στο 
Πανευρωπαϊκό Seniors στα Ιωάννινα, 
τον προσεχή Ιούλιο.»

Από τις ωραιότερες εμπειρίες του σε 
σχέση με το άθλημα, αποτέλεσε η 
περίοδος Προεδρίας του στην Ε.Ο.Θ. ΣΚΙ 
(1984 – 1987). Όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει «η διάθεση αφιλοκερδούς 
προσφοράς όλων των μελών, οι οποίοι 
ήταν παλιοί αθλητές, η συνεργασία 
και η εξαιρετική ατμόσφαιρα, είναι 
κάτι που θα μου μείνει αξέχαστο.» 
Στο σημείο αυτό, να τονίσουμε ότι το 
διάστημα εκείνο τέθηκαν οι βάσεις 
πολλών από τους κανονισμούς που 
διέπουν το θαλάσσιο σκι έως σήμερα 
στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, θεσπί-
στηκε η επιλογή της Εθνικής Ομάδας 
να μη γίνεται αυθαίρετα από τον 
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, αλλά από 
την Τεχνική Επιτροπή, με αξιοκρατι-

κά, αυστηρά κριτήρια (αποτελέσματα 
αγώνων, προπονήσεις, συμπεριφορά 
αθλητή κ.α.). Τέλος, επί Προεδρίας του 
Νίκου Φραγκίστα, παραχωρήθηκαν 

στην Ε.Ο.Θ ΣΚΙ 350 στρέμματα από τον 
Δήμο Μαραθώνα για 30 έτη δίπλα από 
το κωπηλατοδρόμιο για τη δημιουργία 
4 λιμνών αγωνιστικού σκι, η μία εκ 
των οποίων για cable ski. Δυστυχώς, η 
τότε Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν 
χρηματοδότησε το έργο.

Αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω, δεν θα 
μπορούσε να κάνει τίποτα διαφορετικό, 
όπως μας λέει… Το θαλάσσιο σκι ήταν 
και είναι για τον Νίκο Φραγκίστα τρόπος 
ζωής και όχι επάγγελμα. Τον συντρο-
φεύει σε όλη του τη ζωή ως χόμπι, ενώ 
παράλληλα μπόρεσε να αναπτύξει και 
άλλους τομείς της επαγγελματικής και 
της προσωπικής του ζωής. Όλα αυτά τα 
χρόνια, διευθύνει την οικογενειακή ναυ-
τιλιακή εταιρία που ιδρύθηκε το 1948 

από τον πατέρα του, ενώ απέκτησε και 
δύο κόρες, τις οποίες ο ίδιος δίδαξε 
πολύ καλό θαλάσσιο σκι. Παράλληλα 
με τους υπόλοιπους τομείς της ζωής 
του, το θαλάσσιο σκι ήταν και είναι ένα 
μεγάλο κομμάτι του εαυτού του, ένα 
αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότη-
τας του, μια επιλογή που θα έκανε ξανά 
και ξανά…

Μέσα από όλα αυτά τα χρόνια εμπειρίας 
του στον αθλητισμό, το μήνυμα που 
θέλει να στείλει σε όλους όσους ασχο-
λούνται με ένα σπορ το οποίο αγαπούν 
είναι να μην το εγκαταλείψουν ποτέ, 
ακόμα και αν νιώθουν ότι μεγάλωσαν… 
Το νόημα, όπως λέει, είναι να μην στα-
ματάς… «αυτό που μένει δεν είναι τόσο 
οι νίκες και οι διακρίσεις, όσο το ότι 
έχεις δέσιμο με μια δραστηριότητα που 
σου δίνει χαρά, που σου δίνει όρεξη 
για ζωή, που σε διατηρεί σε ψυχική 
και σωματική υγεία, που σε κάνει να 
θες να συνεχίσεις να γυμνάζεσαι, να 
είσαι κοντά σε νέους ανθρώπους τους 
οποίους καθοδηγείς και συμπαραστέκε-
σαι και να προπονείσαι για την επίτευξη 
των προσωπικών σου στόχων. Μέσα 
από όλες τις επιτυχίες και τις δυσκολίες, 
αυτό μένει τελικά…»

 50 χρόνια και ακόμα 
μαθαίνω
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Με τα χρώματα της Εθνικής μας ομάδας 
στο αγώνισμα του wakeboard στο Rieti 
της Ιταλίας 29/7-4/8/2018 συμμετείχαν 
για πρώτη φορά οι αθλητές μας: 

•  Δημητριάδης Νικόλας

•  Δημητριάδης Ανδρέας

•  Νίτσος Ιωάννης 

•  Τζόκας Θωμάς

•  Ζησοπούλου Σοφία

Η μικρή μας αθλήτρια κατέλαβε με 
επιτυχία την 4η θέση στην κατηγορία 
U 14. Την Εθνική ομάδα συντόνισε 
και συνόδευσε για ακόμα μία χρονιά ο 
προπονητής μας Άκης Τροβάς τεχνικό 
μέλος της ΕΟΘΣΚΙ.

Αθλητές του Ν.Ο.Β. 
στην Εθνική ομάδα wakeboard

9th Trichonian Cup στη Λίμνη Τριχωνίδα 

Τμήμα Wakeboard
Γράφει η Μαρία Τροβά

Η ομάδα wakeboard του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης είχε μια εξαιρετική εμφάνιση στο 9th Trichonian Cup που 
πραγματοποιήθηκε στη λίμνη Τριχωνίδα στο Αγρίνιο από 12 έως 13 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις εύστοχες επιλογές του 
προπονητή και τις επιτυχημένες μετακινήσεις αθλητών σε μεγαλύτερες κατηγορίες, η ομάδα του Ν.Ο.Β. έφερε 11 μετάλλια.

Open men
•  1η θέση open men Πάνος Τροβάς 

•  2η θέση Νικόλας Δημητριάδης 

Junior men
•  2η θέση Γιάννης Νίτσος 

U14 boys
•  1η θέση Ανδρέας Δημητριάδης 

•  3η θέση Χαρίτος Γιαννακός 

U12 boys
•  1η θέση Λέων Μάνος 

•  3η θέση Κωνσταντίνος Μάνος 

•  Νικόλας Μάνος 

•  Νικόλας Κωνσταντόπουλος 

U14 girls
•  2η θέση Σοφία Ζησοπούλου 

U9 girls
•  2η θέση Στυλιανή Ζησοπούλου 

U9 boys
•  2η θέση Χρήστος Φαφλιάς 

•  3η θέση Λευτέρης Φαφλιάς 

•  Στέφανος Φαφλιάς

•  Άγγελος Κωνσταντόπουλος 

Προπονητής: Άκης Τροβάς

Αποτελέσματα αθλητών
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Το τριήμερο 4 έως 7 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε προπονητικό καμπ 
και ενημέρωση για την ασφάλεια στα θαλάσσια σπορ, από την μη κερδοσκοπική 
οργάνωση Safe Water Sports.

Η αγωνιστική χρονιά του 2018 ολοκληρώθηκε με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
wakeboard boat, όπου συμμετείχαν 60 αθλητές από όλη την Ελλάδα. 

Η ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης κατέκτησε 14 μετάλλια στις 
κατηγορίες U9, U12, U14 boys-girls, Junior Men-Women, Open men - women, και 
Veterans.

Safe Water Sports

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Wakeboard Boat 2018

1η θέση Open men
Νικόλας Πλυτάς 

3η θεση open men
Παναγιώτης Τροβάς 

1η θέση veterans
Θωμάς Τζόκας 

1η θεση junior men
Νικόλαος Δημητριάδης 

1η θέση U14
Ανδρέας Δημητριάδης 

3η θέση U14
Χαρίτος Γιαννακός 

3η θέση U12
Κωνσταντίνος Μάνος 

3η θέση U9
Άγγελος Κωνσταντόπουλος 

2η θέση U9
Ελευθέριος Φαφλιάς 

2η θέση open women
Μαργαρίτα Παναγοπούλου 

2η θέση Junior women
Μάρσια Σταϊκίδη 

2η θέση U14
Σοφία Ζησοπούλου 

3η θέση U9
Στυλιανή Ζησοπούλου 
1η θέση U12
Αλεξάνδρα Παρασκευοπούλου

Αθλητές

Η λέξη «ευεξία» είναι σύνθετη, με το πρόθεμα των αρχαίων «ευ» που σημαίνει καλό και «έξις» που σημαίνει 
συνήθεια στα αρχαία ελληνικά. Σήμερα, μεταφράζεται ως «έχω καλώς», έχω καλή κατάσταση υγείας, 
σώματος και πνεύματος. 

Για να επιτύχει κανείς την ευεξία, θα πρέπει να έχει σε αρμονία πέντε συστατικά: την υγεία, την άσκηση, τη 
διατροφή, την ψυχολογία και γενικότερα την ευζωία. Σε κάθε τεύχος της Τρίαινας, ξεκινώντας από αυτό που 
κρατάτε στα χέρια σας, θα αγγίζουμε θέματα που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε την ευεξία στη ζωή μας, 
φιλοξενώντας άρθρα και συνεντεύξεις από διακεκριμένους επαγγελματίες στο χώρο τους. 

Στο τεύχος αυτό, έχουμε κοντά μας πέντε νέους και εξαιρετικά ταλαντούχους επαγγελματίες στον τομέα τους, που 
θα μοιραστούν μαζί μας πολύτιμες συμβουλές για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας. 
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Η διατροφή αποτελεί έναν από τους 
τρεις βασικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν την ανάπτυξη ενός παιδιού, 
μαζί με τα γονίδια και το περιβάλλον. 
Έρευνες δείχνουν ότι η διατροφή 
κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής είναι 
εξαιρετικής σημασίας, καθώς συνδέεται 
με την υγεία, την ανάπτυξη αλλά και την 
πνευματική / ακαδημαϊκή επίδοση τα 
επόμενα χρόνια.

Δεν υπάρχουν καλά και κακά τρόφιμα 
αλλά καλές και κακές συνήθειες.

Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια κατέχει 
τα πρωτεία στην παιδική παχυσαρκία, 
η οποία φαίνεται ότι θα απασχολήσει 
και τις επόμενες γενιές. Τη σημερινή 
εποχή, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
επηρεάζουν σημαντικά τις διατροφικές 
συνήθειες των ανθρώπων όλων των 
ηλικιών. Οι νέοι γονείς δε γνωρίζουν 

εάν ένα τρόφιμο είναι καλό ή κακό 
για το παιδί τους. Αρκετές φορές, οι 
επιλογές τους είναι από προσωπική 
εμπειρία (κατά τη δική τους παιδική 
ηλικία), από προτάσεις φίλων ή από 
πληροφορίες μέσω του διαδικτύου, 
περιοδικών, εκπομπών κ.ά. Είναι 
δυνατόν να αφήνουμε την ανάπτυξη 
των παιδιών μας στο τι μας είπε ο 
καθένας ή στην τύχη … ;

Κάθε γονέας έχει ακούσει ότι τα παιδιά 
πρέπει να έχουν μια «ισορροπημένη 
διατροφή». Αλλά, τι θεωρείται ως 
ισορροπημένη διατροφή; 

Καλή Διατροφή = 
Μέτρο -  Ισορροπία - Ποικιλία

Ισορροπημένη διατροφή =  
Κατανάλωση μεγάλης ποικιλίας 
τροφίμων σε μέτριες ποσότητες.

Τα παιδιά χρειάζονται μια 

ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή 
για να τροφοδοτήσουν τoν οργανισμό 
τους με την απαραίτητη ενέργεια, 
ώστε να υπάρχει σωστή σωματική 
και πνευματική ανάπτυξη. Καθώς 
μεγαλώνουν, γίνονται όλο και 
περισσότερο ανεξάρτητα σε όλους 
τους τομείς της ζωής τους, ενώ έχουν 
και τη δική τους άποψη ως προς τα 
τρόφιμα. Αυτό συμβαίνει, κατά κύριο 
λόγο στο σχολείο, όπου τα παιδιά 
μπορούν να έχουν δυνατότητα επιλογής 
μεσημεριανού γεύματος και πιθανόν 
να κάνουν τις δικές τους επιλογές 
στα σνακ. Ως αποτέλεσμα, οι γονείς 
(λόγω αυξημένων υποχρεώσεων στη 
δουλειά) δεν έχουν τον έλεγχο του τι 
καταναλώνουν τα παιδιά τους κατά τη 
διάρκεια της ημέρας.

Η σημασία της διατροφής για τα παιδιά και τους εφήβους

Τα βασικά συστατικά για τη διατροφή ενός παιδιού

Η διατροφή των παιδιών βασίζεται στις ίδιες αρχές με τη διατροφή των ενηλίκων. Ο καθένας χρειάζεται τους ίδιους τύπους 
θρεπτικών συστατικών - όπως βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπη. Τα παιδιά, ωστόσο, χρειάζονται 
διαφορετικές ποσότητες συγκεκριμένων θρεπτικών ουσιών σε διαφορετικές ηλικίες. Βέβαια, δεδομένου ότι οι περισσότεροι 
γονείς τείνουν να υπερεκτιμούν τις ανάγκες των παιδιών τους, να σας θυμίσω ότι οι παιδικές μερίδες οφείλουν να είναι πολύ 
μικρότερες από των ενηλίκων. 

Φρούτα
9-13 ετών: 2-3 μερίδες λαχανικών/ημέρα

14-18 ετών: 3-4 μερίδες λαχανικών/ημέρα

(1 μερίδα ισοδυναμεί με περίπου 150-200 γραμμάρια ωμά ή 
μαγειρεμένα λαχανικά)

Λαχανικά
9-13 ετών: 2-3 μερίδες φρούτων/ημέρα

14-18 ετών: 3 μερίδες φρούτων/ημέρα

(1 μερίδα ισοδυναμεί με 120-200 γραμμάρια φρούτου)

Tip: Toποθετήστε τα λαχανικά (εποχής) & τα φρούτα (πλυμένα) προς 
κατανάλωση σε σημείο που να τα βλέπουν τα παιδιά.

Γαλακτοκομικά
Φροντίστε ώστε το παιδί να καταναλώνει καθημερινά γάλα 
ή/και γαλακτοκομικά προϊόντα. Ανάλογα με την ηλικία η 
προτεινόμενη κατανάλωση είναι:

9-13 ετών: 3-4 μερίδες/ημέρα

14-18 ετών: 3-4 μερίδες/ημέρα

1 μερίδα ισοδυναμεί με:

  1 ποτήρι γάλα (250 ml)

  1 κεσεδάκι γιαούρτι (200 γραμμάρια)

  1 κομμάτι σκληρό τυρί μεγέθους σπιρτόκουτου (30 
γραμμάρια, π.χ., φέτα, γραβιέρα)

  2 κουταλιές της σούπας μαλακό τυρί (60 γραμμάρια, π.χ., 
ανθότυρο, κατίκι)

  1 φέτα τυρί για τοστ (30 γραμμάρια, π.χ., κασέρι) 

Tip: Όταν το παιδί δεν πίνει καθόλου γάλα, διασφαλίστε ότι 
καταναλώνει άλλου είδους γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως γιαούρτι 
ή τυρί.

Δημητριακά (ψωμί, ρύζι, ζυμαρικά) 
και Πατάτες
Φροντίστε ώστε το παιδί να καταναλώνει καθημερινά ποικιλία 
δημητριακών. Προτιμήστε τα δημητριακά ολικής άλεσης αντί 
για επεξεργασμένα δημητριακά γιατί είναι πλούσια σε φυτικές 
ίνες. Ανάλογα με την ηλικία η προτεινόμενη κατανάλωση είναι:

9-13 ετών: 5-6 μερίδες/ημέρα

14-18 ετών: 6-8 μερίδες/ημέρα

1 μερίδα ισοδυναμεί με:

  1 φέτα ψωμί (30 γραμμάρια)

  2 φρυγανιές ή 1 παξιμάδι (μεσαίου μεγέθους)

  ½ φλ. (240 ml) μαγειρεμένα ζυμαρικά ή ρύζι 
(70-90 γραμμάρια)

  ½ φλ. (240 ml) δημητριακά πρωινού (30 γραμμάρια)

  ½ κουλούρι Θεσσαλονίκης

  1 πατάτα μέτριου μεγέθους (120-150 γραμμάρια 
μαγειρεμένη)

Tip: Ελέγξτε τις ετικέτες συσκευασίας των τροφίμων γιατί αρκετά 
δημητριακά πρωινού και μπάρες περιέχουν ανεπιθύμητα υψηλές 
ποσότητες σακχάρων ή/και αλατιού.

Όσπρια
Φροντίστε ώστε τα παιδιά να καταναλώνουν εντός της 
εβδομάδας ποικιλία οσπρίων. Ανάλογα με την ηλικία η 
προτεινόμενη κατανάλωση είναι:

9-13 ετών: τουλάχιστον 3 μερίδες/εβδομάδα 
(ορισμός μερίδας:120-150 γραμμάρια)

14-18 ετών: τουλάχιστον 3 μερίδες/εβδομάδα 
(ορισμός μερίδας:150-200 γραμμάρια)

Tip: Mπορείτε να ενθαρρύνετε τα παιδιά να τα καταναλώνουν 
τα όσπρια & ως συνοδευτικό κύριου γεύματος ως σαλάτα ή 
διαφορετικούς τρόπους μαγειρέματος (π.χ., μπιφτέκια φακής, 
ρεβιθοκεφτέδες κ.ά.).

Κρέας (λευκό-κόκκινο)
Αποφεύγετε το επεξεργασμένο κρέας, όπως αλλαντικά 
(από χοιρινό, μοσχάρι, γαλοπούλα, κοτόπουλο, κ.α.) και 
προπαρασκευασμένα προϊόντα κρέατος (έτοιμα μπιφτέκια, 
παναρισμένα κομμάτια κοτόπουλου κ.ά.). Ανάλογα με την 
ηλικία, η προτεινόμενη κατανάλωση είναι:

9-13 ετών: 2-3 μερίδες/εβδομάδα 
(ορισμός μερίδας: 90-120 γραμμάρια)

14-18 ετών: 2-3 μερίδες/εβδομάδα 
(ορισμός μερίδας:120-150 γραμμάρια)

*  Η ποσότητα αναφέρεται στο βάρος του μαγειρεμένου 
κρέατος χωρίς κόκαλα.

Tip: Επιλέξτε άπαχα κομμάτια κρέατος. Αποφεύγετε ιδιαίτερα το 
επεξεργασμένο κρέας.

Διατροφικές συστάσεις για παιδιά και εφήβους

Φρούτα και Λαχανικά

O Παναγιώτης Βεργινάδης, ιστιοπλόος αθλητής του Ν.Ο.Βουλιαγμένης, με διακρίσεις σε Ευρωπαϊκό & Παγκόσμιο 
επίπεδο, είναι Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, απόφοιτος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και κατέχει 
μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή, με εξειδίκευση στη Διατροφή & Άσκηση. Κατά τη 
διάρκεια των σπουδών του, πραγματοποίησε μελέτη για τις διατροφικές ανάγκες των ιστιοπλόων αθλητών, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο Επιστημονικό Περιοδικό «International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism» με θέμα 
«Progressive Dehydration in Junior Laser Class Sailors During World Championship», για την οποία βραβεύτηκε στο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής & Διαιτολογίας. Ο Παναγιώτης συνεργάζεται με γυμναστήρια, αθλητικούς συλλόγους 
ως υπεύθυνος Διαιτολόγος-Διατροφολόγος & είναι επιστημονικός συνεργάτης σε ιατρείο στο Κολωνάκι (Dermapoint). 
Διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, με τον οποίο πραγματοποιεί τις απαραίτητες μετρήσεις, ώστε να γίνει έγκυρη αξιολόγηση και να 
καταρτιστεί το εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε ημερίδες και συνέδρια στη Ελλάδα και 
στο εξωτερικό.

Παναγιώτης Βεργινάδης 
Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος (MSc)

Πτυχιούχος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών

+30 6973924665

verginadis.p@gmail.com

Φροντίστε ώστε το παιδί να καταναλώνει καθημερινά  ποικιλία φρούτων (διαφορετικών χρωμάτων) και λαχανικών σε κάθε 
κύριο γεύμα του. Ανάλογα με την ηλικία η προτεινόμενη κατανάλωση είναι:
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Αυγό
Φροντίστε ώστε τα παιδιά να καταναλώνουν 4-7 αυγά την 
εβδομάδα.

Tip: Προτιμήστε το αυγό βραστό & λιγότερο συχνά τηγανητό

Ψάρια και θαλασσινά
Φροντίστε ώστε τα παιδιά να καταναλώνουν 2-3 μερίδες από 
ποικιλία ψαριών & θαλασσινών την εβδομάδα. Ανάλογα με 
την ηλικία η προτεινόμενη κατανάλωση είναι:

9-13 ετών: 2-3 μερίδες/εβδομάδα 
(ορισμός μερίδας: 120-150 γραμμάρια)

14-18 ετών: 2-3 μερίδες/εβδομάδα 
(ορισμός μερίδας: 150 γραμμάρια)

Tip: Η 1 μερίδα την εβδομάδα προτείνεται να είναι λιπαρό ψάρι (π.χ. 
σαρδέλα, γαύρος, τα οποία έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ω-3 
λιπαρά οξέα).

Ελαιόλαδο
Προτιμήστε το ελαιόλαδο ως πρώτη επιλογή προστιθέμενου 
ελαίου στη διατροφή του παιδιού, τόσο στο μαγείρεμα όσο 
και στη σαλάτα. Ανάλογα με την ηλικία, η προτεινόμενη 
κατανάλωση είναι:

9-13 ετών: 3-4 μερίδες /ημέρα 

14-18 ετών: 4-5 μερίδες /ημέρα 

1 μερίδα ισοδυναμεί με: 1 κουταλιά της σούπας (15 ml) 
ελαιόλαδο

Tip:  Προσθέστε τη μεγαλύτερη ποσότητα του ελαιόλαδου στο τέλος 
του μαγειρέματος.

Αλάτι
Φροντίστε ώστε τα παιδιά να καταναλώνουν όσο το δυνατόν 
λιγότερο αλάτι και προϊόντα που το περιέχουν. 

Tip: Για την ενίσχυση της γεύσης των φαγητών, αντί για αλάτι, 
μπορείτε να χρησιμοποιείτε μυρωδικά, όπως άνηθο, ρίγανη, 
βασιλικό, δυόσμο, δάφνη, κ.ά. 

Προστιθέμενα σάκχαρα (ζάχαρη και 
γλυκαντικές ύλες) 
Φροντίστε ώστε τα παιδιά να καταναλώνουν όσο το δυνατόν 
λιγότερη ζάχαρη και προϊόντα που τη περιέχουν. Αποφεύγετε 
ιδιαίτερα την κατανάλωση αναψυκτικών ή χυμών που 
περιέχουν προστιθέμενα σάκχαρα. Τα προϊόντα αυτά μπορούν 
να καταναλώνονται περιστασιακά αλλά με μέτρο.

Tip: Προσφέρετε στα παιδιά σας φρούτο αντί για γλυκό ως 
επιδόρπιο. Μη χρησιμοποιείτε τα γλυκά ως επιβράβευση.

Ο ρόλος του γονέα 
Οι γονείς θα πρέπει να λειτουργούν ως πρότυπα για τα 
παιδιά τους, όσον αφορά στις διατροφικές συνήθειες 
αλλά και να χρησιμοποιούν πρακτικές για να τις 
βελτιώνουν. Οι συνήθειες που διαμορφώνονται κατά την 
παιδική ηλικία, και ειδικά αυτές που σχετίζονται με τη 
διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα, μπορούν να 
παραμείνουν και κατά την ενήλικη ζωή. Όταν το παιδί σας 
αρχίζει να διαμορφώνει άποψη ως προς το τι του αρέσει 
και τι όχι, η συμβουλή μου προς εσάς είναι να δεχτείτε 
τις προτιμήσεις, αλλά να συνεχίσετε να εισάγετε νέα 
τρόφιμα στο τραπέζι. Σας υπόσχομαι ότι μια μέρα θα σας 
ευχαριστήσει!

Μπορούμε άραγε να δραπετεύσουμε 
από τη φθορά του χρόνου; Αν και οι 
περισσότεροι την έχουμε αποδεχθεί ως 
προϋπόθεση για την ύπαρξη της ζωής, 
πάντα ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Για 
αυτό και το συγκεκριμένο ερώτημα απο-
τελεί και τη μεγαλύτερη πρόκληση για 
τους επιστήμονες. Δυστυχώς, λοιπόν να 
αποφύγουμε το γήρας δεν μπορούμε. Να 
το καθυστερήσουμε όμως είναι εφικτό.

Προς την κατεύθυνση αυτή, τα τελευ-

ταία χρόνια υπάρχει έντονο ερευνητικό 
ενδιαφέρον πάνω σε συστατικά που 
βρίσκονται σε τρόφιμα και ροφήματα, τα 
οποία θεωρείται ότι μπορεί να προσφέ-
ρουν μια ασπίδα προστασίας έναντι της 
φθοράς που μας προκαλεί ο χρόνος. Οι 
ουσίες αυτές είναι τα λεγόμενα «αντιο-
ξειδωτικά». Τα αντιοξειδωτικά μειώνουν 
το οξειδωτικό στρες που προκαλείται 
στο οργανισμό με το πέρασμα των ετών 
αλλά και με την εκτεταμένη έκθεση σε 
επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως το 

άγχος, το στρες, το κάπνισμα, το μο-
λυσμένο περιβάλλον κ.α.. Τα τελευταία 
χρόνια έχει αποδειχτεί επιστημονικά 
ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα 
στο οξειδωτικό στρες, τη γήρανση αλλά 
και την εμφάνιση ασθενειών, όπως 
διαφόρων μορφών καρκίνου, καρδι-
αγγειακών νοσημάτων, δερματικών 
παθήσεων και γενικά διαταραχών με 
μεγάλη συχνότητα στους σύγχρονους 
πληθυσμούς.

Διατροφή και αντιγήρανση: 
Ανακαλύψτε τα φυσικά ελιξίρια νεότητας

Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται αναγκαία η ενίσχυση της αντιοξειδωτικής μας προστασίας μέσα από την καθημερινή κατανά-
λωσης τροφών και ροφημάτων που είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά.

Ας δούμε τα κυριότερα από αυτά:

δωτική μας ικανότητα.

Ελαιόλαδο
Το λάδι της ελιάς περιέχει ισχυρές 
αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως η α-το-
κοφερόλη και ορισμένες φαινολικές 
ενώσεις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα 
να δεσμεύουν τις ελεύθερες ρίζες που 
προκαλούν την οξείδωση των βιολο-
γικών μορίων. Μελέτες δείχνουν ότι 
σε πληθυσμούς που έχουν στη διατρο-
φή τους το ελαιόλαδο παρατηρείται 
παράταση του χρόνου γήρανσης των 
αγγείων και μειωμένη εμφάνιση καρδι-
αγγειακών προβλημάτων.

Κόκκινο κρασί
Περισσότερο το κόκκινο και λιγότερο το 
λευκό κρασί ξεχωρίζουν από τα άλλα 

αλκοολούχα ποτά, λόγω της περιεκτικό-
τητάς τους σε αντιοξειδωτικές ουσίες, 
με κυριότερες διάφορες φαινολικές 
ενώσεις όπως η ρεσβερατρόλη. Οι 
ουσίες αυτές θεωρείται ότι μπορεί να 
παράσχουν μια ασπίδα προστασίας 
έναντι σημαντικών νοσημάτων φθοράς, 
όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα. 

Αρωματικά και μυρωδικά
Αρωματικά όπως ο μαϊντανός, ο βασι-
λικός, ο δυόσμος και όλα τα υπόλοιπα 
μυρωδικά  μπορεί να δώσουν πολλά 
περισσότερα από ένα απλό ντεκόρ ή 
γεύση σε ένα πιάτο.  Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε ότι ο μαϊντανός περιέχει μονα-
δικά συστατικά, τα οποία θεωρούνται 
χημειοπροστατευτικά, καθώς εξουδετε-
ρώνουν καρκινογενείς ουσίες, όπως τα 
βενζοπυρένια του τσιγάρου. 

Φρούτα και λαχανικά
Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν 
τις πλέον αντιγηραντικές και αντιοξει-
δωτικές τροφές. Παίρνουν το χαρακτη-
ριστικό κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί, μωβ 
χρώμα τους από την πληθώρα αντιο-
ξειδωτικών συστατικών που περιέχουν, 
όπως φαινολικές ενώσεις, καροτενοει-
δή, ανθοκυανίνες, βιταμίνη C. 

Ξηροί καρποί
Αποτελούν μια από τις καλύτερες πηγές 
αντιοξειδωτικών συστατικών και βιταμι-
νών, όπως η βιταμίνη Ε, το σελήνιο και 
πολλά φλαβονοειδή. Καρύδια, φιστίκια 
αράπικα, φιστίκια Αιγίνης, ηλιόσπορος, 
πασατέμπος, σουσάμι εμπεριέχουν ση-
μαντικά αντιοξειδωτικά, τα οποία μπορεί 
να ενισχύσουν σημαντικά την αντιοξει-

Χάρης Γεωργακάκης
Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, MSc

Αντιπρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιαγγειακής Υγείας και Διατροφής

1ο γραφείο : Ριζάρη 26, Χίλτον   

2ο γραφείο : Μυκόνου 8, Βάρη

210 7255644 |hgeorgakakis@gmail.com
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Καφές και φυσικά 
αφεψήματα
Το τσάι του βουνού, το πράσινο τσάι, 
το χαμομήλι, το τήλιο, το φασκόμηλο 
μπορούν να μας προσφέρουν πλη-
θώρα αντιοξειδωτικών συστατικών. 
Παράλληλα, ένα από τα πιο αγαπημέ-
να ροφήματα όπως ο καφές περιέχει 
συστατικά, τα λεγόμενα χλωρογενικά 
οξέα,  που ανήκουν στην «οικογένεια» 
των πολυφαινολών και ασκούν ισχυρή 
αντιοξειδωτική δράση, προστατεύοντας 
τον οργανισμό από την επιβλαβή δράση 
των ελευθέρων ριζών. Με αυτόν τον 
τρόπο, συμβάλλουν στην μείωση του 
κινδύνου εμφάνισης νοσημάτων που 
συνδέονται με το οξειδωτικό στρες, 
όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο 

σακχαρώδης διαβήτης και πολλές μορ-
φές καρκίνου.

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στη 
άποψη ότι η διατροφή μπορεί να 
διαδραματίσει ένα σημαντικότατο ρόλο 
στην προστασία των κυττάρων μας από 
τη γήρανση. Συνοψίζοντας τα επιστη-
μονικά δεδομένα που αναφέρθηκαν θα 
μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι μια 
αντιοξειδωτική – αντιγηραντική διατρο-
φή θα πρέπει να περιέχει:

1.  Καθημερινά μια μεγάλη σαλάτα με 
λαχανικά εποχής.

2.  Καθημερινά δύο με τρία φρούτα 
εποχής ή ένα φρέσκο φυσικό χυμό 
φρούτων.

3.  Ενδιάμεσα σνακ μέσα στην ημέρα 

με ανάλατους ξηρούς καρπούς και 
φρούτα.

4.  Επιλογή του ελαιόλαδου ως βασική 
λιπαρή ύλη για το μαγείρεμα και το 
φαγητό.

5.  Επιλογή του κόκκινου κρασιού ως 
αλκοολούχου ποτού σε κοινωνικές 
περιστάσεις.

6.  Κατανάλωση φυσικών αφεψημάτων 
σε καθημερινή βάση.

7.  Μείωση της κατανάλωσης αλατιού 
και χρήση αρωματικών και μπαχα-
ρικών για να δώσουμε γεύση στο 
φαγητό μας.

Τρώτε σωστά, λοιπόν, για να ζήσετε 
πολύ και να γεράσετε καλά!

Η συσσώρευση λίπους στο συκώτι, η 
οποία επιστημονικά ονομάζεται λιπώ-
δης διήθηση ήπατος  (Μη Αλκοολική 
Λιπώδης Νόσος Ήπατος) είναι μια δια-
ταραχή που τα τελευταία χρόνια αφορά 
όλο και περισσότερους, ενηλίκους, αλλά 
και παιδιά. Με την αύξηση περιστατικών 
παχυσαρκίας και σακχαρώδη διαβήτη, 
η λιπώδης διήθηση αποτελεί την πιο 
συχνή αιτία χρόνιας ηπατοπάθειας στον 
πληθυσμό και ολοένα και περισσότεροι 
άνθρωποι διαγιγνώσκονται, μετά την 
διενέργεια υπερήχου άνω κοιλίας, με 
λιπώδη διήθηση ήπατος. Εκτιμάται ότι 
η ΜΑΛΝΗ έχει παγκόσμια κατανομή με 
επίπτωση που κυμαίνεται από 10% έως 
24 % στον γενικό πληθυσμό του Δυτι-
κού κόσμου και αυτό είναι πολύ σημα-
ντικό εάν αναλογιστούμε την αυξημένη 
επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου στα 

άτομα αυτά, καθώς και την πιθανότητα 
εξέλιξης σε κίρρωση.

Τι είναι η λιπώδης διήθηση του 
ήπατος
Η λιπώδης διήθηση αντιπροσωπεύει 
την συσσώρευση τριγλυκεριδίων και 
λίπους μέσα στα ηπατικά κύτταρα και, 
συνήθως, συνοδεύεται και από άλλες 
παθολογικές καταστάσεις . 

Συμπτώματα-Φυσική εξέταση
Η ΜΑΛΝΗ είναι σε μεγάλο ποσοστό 
ασυμπτωματική και πολλοί ασθενείς 
διαγιγνώσκονται τυχαία από αυξημένα 
ηπατικά ένζυμα σε εξετάσεις ρουτίνας ή 
ανεύρεση στεάτωσης σε απεικονιστικό 
έλεγχο για άλλη αιτία. Το συχνότερα 
αναφερόμενο σύμπτωμα είναι ελαφρύ 
άλγος, ή αίσθημα βάρους στο δεξιό 

υποχόνδριο, καθώς και συμπτώματα 
κόπωσης και ανορεξίας σε ασθενείς με 
μεγάλου βαθμού λιπώδη διήθηση. Από 
την φυσική εξέταση μπορεί να αναδει-
χθεί ηπατομεγαλία, ενώ εάν η νόσος 
εξελιχθεί σε στεατοηπατιτίδα μπορεί να 
υπάρχει ίκτερος και σημεία προχωρημέ-
νης ηπατικής νόσου.

Αίτια
Η παχυσαρκία (και ειδικά η αυξημένη 
περίμετρος μέσης - κοιλιακή παχυσαρ-
κία), ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 
και η υπερτριγλυκεριδαιμία αποτελούν 
τους πιο σημαντικούς παράγοντες 
κινδύνου για την ανάπτυξη ΜΑΛΝΗ. Η 
θυρεοειδοπάθεια, το μεταβολικό σύν-
δρομο, η πολυκυστική νόσος ωοθηκών, 
η λήψη ορισμένων κατηγοριών φαρμά-
κων, η παρεντερική σίτιση και η λήψη 

Λιπώδης διήθηση ήπατος:
Ένας συχνός και κρυφός εχθρός για παιδιά και ενηλίκους

αλκοόλ είναι μερικοί ακόμα παράγο-
ντες. Επίσης, το χαμηλό και το υψηλό 
βάρος γέννησης αυξάνουν τον κίνδυνο 
ανάπτυξης ΜΑΛΝΗ στα παιδιά. Παρα-
μένει αντιφατικό έαν το αντρικό φύλο 
αποτελεί παράγοντα κινδύνου.

Φυσική ιστορία της νόσου

Η εξέλιξη της νόσου συνήθως έχει 
καλοήθη πορεία εξαρτάται όμως από 
την ιστολογική βαρύτητα της ηπατικής 
βλάβης. Σε ένα μικρό ποσοστό ασθε-
νών η νόσος  μπορεί να εξελιχθεί σε 
στεατοηπατιτίδα η οποία μπορεί τελικά 
να εξελιχθεί σε κίρρωση σε ποσοστό 
15-25%. 

Θεραπεία
Αυτήν την στιγμή δεν υπάρχει διαθέσι-
μη ειδική  θεραπεία για την ΜΑΛΝΗ.

Οι βασικοί άξονες αντιμετώπισης 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των 
επιμέρους παραγόντων κινδύνου όπως 
αναφέρθηκαν παραπάνω και αφορούν :

1.  Σταδιακή απώλεια βάρους, δηλαδή 
απώλεια περί το 7-10% του αρχικού 
σωματικού βάρους σε  διάστημα 6 
μηνών.Η απότομη απώλεια μπορεί να 
επιδεινώσει την λίπωση του ήπατος.

2.  Περιορισμός κορεσμένων λιπαρών 
και τροφίμων πλούσιων σε λίπος.

3.  Αποφυγή επεξεργασμένων τροφίμων 
πλούσιων σε  φρουκτόζη και απλά 
σάκχαρα.

4.  Περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ.

5.  Άσκηση μέτριας έντασης: περπάτημα 
20 λεπτά για 5-7 φορές /εβδομάδα.

Τέλος, έχουν δοκιμαστεί και είναι υπό 
μελέτη συμπληρώματα όπως η βιτα-
μίνη Ε, τα ω-3 λιπαρά οξέα, ο καφές 
και το πράσινο τσάι, καθώς επίσης και 
φάρμακα (μετφορμίνη, πιογλιταζόνη, 
αγωνιστές GLP-1, στατίνες) .

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πού-
με πως η λιπώδης διήθηση του ήπατος 
είναι μια συχνή πάθηση που αφορά 
κυρίως παχύσαρκα άτομα, η οποία χρει-
άζεται ιδιαίτερη προσοχή και αντιμε-
τώπιση, καθώς αποτελεί προδιαθεσικό 
παράγοντα για καρδιαγγειακά συμβάντα 
και καθοριστικής σημασίας θεωρείται η 
απώλεια βάρους.

Οι στόχοι του προ αγωνιστικού 
γεύματος είναι:

  Η αναπλήρωση των αποθηκών 
ενέργειας (μυϊκό και ηπατικό 
γλυκογόνο), σε περίπτωση που 
δεν έχουν αναπληρωθεί από τις 
προηγούμενες προπονήσεις ή από 
ολονύκτια νηστεία.

  Η διασφάλιση βέλτιστης υδάτωσης.

  Η πρόληψη πείνας ή/και 
γαστρεντερικών διαταραχών κατά την 
διάρκεια του αγώνα.

Χρονική στιγμή του γεύματος

Το γεύμα ή το σνακ που καταναλώνεται 
πριν τον αγώνα ή πριν από μία έντονη 
προπόνηση θα πρέπει να προετοιμάζει 
τους αθλητές για την επερχόμενη 
δραστηριότητα, έτσι ώστε ούτε να 
πεινάνε, αλλά ούτε να έχουν άπεπτη 
τροφή στο στομάχι. Το μέγεθος και 
η χρονική κατανάλωση του προ-
αγωνιστικού γεύματος σχετίζονται, άρα 
όσο πιο κοντά χρονικά στο αγώνισμα 
καταναλώνεται ένα γεύμα, τόσο πιο 
μικρό θα πρέπει να είναι, ώστε να 
υπάρχει το χρονικό περιθώριο για την 

κένωση του στομάχου.

Γενικά, το προ-αγωνιστικό γεύμα θα 
πρέπει επίσης:

  να είναι μέτριας περιεκτικότητας σε 
πρωτεΐνη.

  να είναι επαρκές σε υγρά, ώστε 
να διατηρείται ικανοποιητική η 
κατάσταση υδάτωσης.

  να μην περιέχει λιπαρά και φυτικές 
ίνες, ώστε να ελαχιστοποιεί τις 
γαστρεντερικές διαταραχές.

  να αποτελείται από οικεία τρόφιμα 
στον αθλητή.

Διατροφή αθλουμένων:
Βασικές οδηγίες για το ιδανικό προαγωνιστικό γεύμα.

Βασικός σκοπός των προ-αγωνιστικών πρακτικών είναι να προληφθούν οι παράγοντες εκείνοι που θα μπορούσαν να 
περιορίσουν την αθλητική απόδοση, όπως την εξάντληση του γλυκογόνου, την αφυδάτωση, την υπονατριαιμία, την κεντρική 
κόπωση (μέσω νευροδιαβιβαστών) και τις γαστρεντερικές διαταραχές.

Κρυσταλία Διαμαντίδη
Ειδικός Παθολόγος / MSc Κλινικής Διατροφής

Βασιλέως Παύλου 76 ,Βούλα

6974124604/210-8956449  |  dr.diamantidi@gmail.com

Νίκος Καφετζόπουλος
Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Nutribase Center

213 002 48 54| 6942 84 24 63 | info@nutribase.gr | www.nutribase.gr

Γρηγορίου Λαμπράκη 19, Γλυφάδα

*ΜΑΛΝΗ (Μη αλκοολική Λιπώδης Νόσος Ήπατος)
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Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει 
χρόνος για πλήρες γεύμα, η έρευνα 
δείχνει ότι ακόμη και η κατανάλωση 
ενός ελαφρού σνακ υδατανθράκων και 
πρωτεΐνης 30 έως 60 λεπτά πριν από 
την άσκηση (π.χ. 50 g υδατάνθρακα 
και 5 - 10 g πρωτεΐνης) συντελεί 
στην αύξηση της διαθεσιμότητας 

υδατανθράκων προς το τέλος μιας 
προπόνησης/αγώνα, καθώς και στη 
μείωση του καταβολισμό της πρωτεΐνης 
που προκαλείται κατά την άσκηση.

Σε πραγματικές συνθήκες, συχνά 
είναι απίθανο κάποιος αθλητής να 
θυσιάσει ώρες ύπνου, προκειμένου 

να καταναλώσει ένα μεγάλο γεύμα 
πριν από πρωινό αγώνα. Σε αυτή την 
περίπτωση, μπορεί να καταναλωθεί 
ένα μικρό γεύμα ή σνακ πριν τον 
αγώνα σε συνδυασμό με κατανάλωση 
υδατανθράκων κατά την διάρκεια της 
άσκησης. Σε γενικές γραμμές απαιτείται 
ένα μεικτό γεύμα 350 θερμίδων.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι οποιαδήποτε στρατηγική θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας και όχι την 
ημέρα του αγώνα.

Ο Νίκος Καφετζόπουλος είναι Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος.
Το άρθρο είναι απόσπασμα από το βιβλίο του “Πρακτικός οδηγός Αθλητικής Διατροφής”.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται κάποια ενδεικτικά παραδείγματα:

Ενδεικτικό γεύμα περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες ≈200-250 γρ:

  2-3 φλιτζάνια μακαρόνια ή ρύζι/κριθαράκι/χυλοπίτες (μαγειρεμένα)

  2 – 3 φέτες ψωμί ολικής άλεσης

  Μικρή σαλάτα με εύπεπτα λαχανικά, πχ βραστό καρότο – κολοκυθάκι

  Τυρί τριμμένο ή ένα μικρό κομμάτι κρέας/κοτόπουλο 

  1 ποτήρι χυμός

Παράδειγμα μικρότερων προ αγωνιστικών γευμάτων (350 - 400 θερμίδες)

  100 g δημητριακά με γάλα

  Μπάρα δημητριακών με φυσικό χυμό.

  2-3 φέτες ψωμί με μέλι/μαρμελάδα

  Τοστ με τυρί και φυσικό χυμό

  Φρουτοσαλάτα με γιαούρτι & μέλι

  Μικρή μερίδα ζυμαρικό/πατάτες βραστές

Ο Αϊνστάιν έλεγε ότι η σημαντικότερη 
απόφαση που καλούμαστε να πάρουμε 
είναι αν το σύμπαν είναι φιλικό η 
εχθρικό. Κι ότι κι αν αποφασίσουμε, 
θα έχουμε δίκιο. Κι εφόσον κάτι 
τέτοιο μπορεί να το αποφασίσει 
μόνο ο καθένας για τον εαυτό του, 
αναλογιστείτε πόση δύναμη έχετε. Αν το 
σκεφτείτε, είναι πολύ απελευθερωτικό 
και αναζωογονητικό να ξέρετε ότι 
μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας προς 
το καλύτερο αρκεί να το αποφασίσετε. 
Τις αποφάσεις τις παίρνουμε μόνοι μας. 
Το σύμπαν δεν συνωμοτεί εναντίον 
μας, ούτε και υπέρ μας. Τώρα που 
ξέρετε ότι η απόφαση είναι δική σας, 
τι θα διαλέξετε; Τη γκρίνια, το άγχος, 
τη δυστυχία, ή τη χαρά, τη δύναμη και 
την ηρεμία να διεκδικήσετε τη ζωή, την 
ευτυχία;

 Η ευτυχία είναι προσωπική απόφαση 
και μάλιστα μια από τις σοβαρότερες 
που καλούμαστε να πάρουμε γιατί 
καθορίζει ολόκληρη τη ζωή μας. 
Αναμφίβολα ζούμε σε μια περίεργη, 
διαφορετική, μεταβαλλόμενη περίοδο. 
Άλλοι τη χαρακτηρίζουν «αγχωτική», 
«τρομακτική», «ανησυχητική»  κλπ. Εγώ, 
εν γνώση μου επιλέγω άλλες λέξεις 
για να την περιγράψω γιατί οι λέξεις 
έχουν σημασία. Ανάλογα με τη λέξη 
που χρησιμοποιούμε δημιουργούμε 
και το αντίστοιχο συναίσθημα, που 
οδηγεί στις αντίστοιχες πράξεις. 
Όταν χαρακτηρίσουμε μια συγκυρία 
«δύσκολη» ή «κακή», μπαίνουμε 
αυτόματα σε μια στάση άμυνας. 
Παρατηρήστε τη στάση του σώματός 
σας όταν νιώθετε ότι απειλείστε ή 
αγχώνεστε πολύ: συνήθως σφίγγετε 

τους μυς σας, μαζεύεστε για να 
προστατέψετε τα ζωτικά σας σημεία – 
κεφάλι, καρδιά  κλπ- και η προσοχή σας 
εστιάζεται μόνο στην απειλή, σε τίποτε 
άλλο τριγύρω. Αν τη χαρακτηρίσουμε 
«διαφορετική», είναι σαν να δίνουμε την 
εντολή στον εγκέφαλό μας να σκεφτεί 
πιο δημιουργικά, να ελιχθεί και να 
προσαρμοστεί, να είναι σε ετοιμότητα 
και να κοιτάξει τριγύρω να βρει λύσεις, 
υποστήριξη, διεξόδους. Για αυτή την 
διαφορετική περίοδο λοιπόν που 
περνάμε σας προτείνω:

1)  Αποφασίστε να είστε 
ευτυχισμένοι όχι αγχωμένοι. 

Κάθε μέρα, όσο πιο συχνά μπορείτε, 
με όλο το πείσμα που διαθέτετε 
χωρίς καμιά ιδιαίτερη αφορμή, απλώς 
αποφασίστε πως ότι και να σας συμβεί 
εσείς θα είστε ευτυχισμένοι. Ακούγεται 
δύσκολο; Όπως σε όλα τα πράγματα, η 
επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. 
Επιλέξτε συνειδητά, κάθε μέρα, κάθε 
ώρα, να είστε ευτυχισμένοι. Βάλτε το 
σαν πρωταρχικό σας στόχο. Κάθε φορά 
που βρίσκεστε μπροστά σε κάποιο 
δίλημμα ή σε κάποια απόφαση που 
πρέπει να παρθεί ή πρόβλημα που 
πρέπει να λυθεί αναρωτηθείτε πριν από 
όλα: τι θα με φέρει πιο κοντά στο στόχο 
μου;

2) Εξασκηθείτε σε αυτό.  

Ξέρω... ξέρω... Κάθε αρχή και δύσκολη 
αλλά όλα είναι στο μυαλό μας. Ο νους 
μας είναι ένας μυς όπως όλοι οι άλλοι. 
Όσο τον εξασκούμε τόσο δυναμώνει και 
μπορεί να κάνει αυτό που του ζητάμε. 

Αναπνεύστε όπως θα αναπνέατε, 
χαμογελάστε όπως θα χαμογελάγατε, 
μιλήστε, σταθείτε, κοιτάξτε τον κόσμο 
και σκεφτείτε όπως θα κάνατε αν 
ήσασταν στο ζενίθ της ευτυχίας σας. 
Όσο περισσότερο εξασκείστε σε αυτό, 
τόσο πιο γρήγορα θα γίνει η φυσική σας 
κατάσταση. 

3) Γίνετε ο πιο αισιόδοξος 
άνθρωπος που ξέρετε! 

Έχετε παρατηρήσει τι συμβαίνει όταν 
είστε χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι, όταν 
ουσιαστικά επιλέγετε την αισιοδοξία; 
Το μυαλό σας δουλεύει καλύτερα. 
Έχετε όρεξη να κάνετε πράγματα. 
Είστε πιο αποδοτικοί. Προσελκύετε 
θετικούς ανθρώπους. Παίρνετε σωστές 
αποφάσεις και δημιουργείτε ευνοϊκές 
ευκαιρίες για εσάς και τους γύρω σας. 
Αντιδράτε πιο σωστά στις περιστάσεις 
και έχετε περισσότερη διαύγεια και 
δύναμη για να αντιμετωπίσετε τις 
δυσκολίες που θα συναντήσετε. 
Νιώθετε ανάλαφροι, περνάτε καλύτερα. 
Για αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό 
η ευτυχία να είναι η φυσική σας 
κατάσταση. 

4) Χρησιμοποιήστε την επιστήμη 
προς όφελός σας (αυτός είναι ο 
σκοπός ύπαρξής της!).

Η Νευροεπιστήμη μας δίνει άλλο ένα 
σημαντικό λόγο να εξασκούμαστε στην 
ευτυχία. Κάθε θετική σκέψη, πράξη, 
γκριμάτσα, στάση κ.λπ. δεν είναι παρά 
μια εντολή στον εγκέφαλό μας,  που 
πυροδοτεί ένα ηλεκτρικό παλμό στον 
πυρήνα των εγκεφαλικών κυττάρων, 

Απαλλαγείτε από το στρες, Επιλέξτε την Ευτυχία

Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου
Ομιλήτρια Coach Συγγραφέας

Αδριανού 4, 15451 Ν. Ψυχικό  | 210 677 2222

www@lifeclinicgroup.com
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τους νευρώνες. Ο παλμός αυτός 
ταξιδεύει κατά μήκος των απολήξεων 
των νευρώνων, τους δενδρίτες 
και αποζητάει να κάνει επαφή με 
άλλους νευρώνες, σχηματίζοντας 
έτσι αλληλουχία σκέψης. Παράλληλα, 
ερεθίζει έναν νευρο- διαβιβαστή 
στην άκρη του δενδρίτη ο οποίος 
απελευθερώνει μια γνωστή χημική 
ουσία, τη σεροτονίνη. Η σεροτονίνη 
είναι η ουσία που μας κάνει να 
νιώθουμε καλά, να νιώθουμε ευτυχείς, 
να βλέπουμε το δάσος κι όχι το δέντρο, 
να έχουμε καθαρότητα πνεύματος. 
Επίσης, μας προκαλεί ένα αίσθημα 
παρακίνησης να αντιμετωπίσουμε την 
οποιαδήποτε πρόκληση. Αν δεν σας έχω 
πείσει ακόμα, θα σας πω κι αυτό: Είναι 
η ουσία που βρίσκεται μέσα σε όλα τα 
αντικαταθλιπτικά! 

5) Μην παραχωρείτε τη δύναμή 
σας! 

Θυμηθείτε. Η δύναμη βρίσκεται μέσα 
σας, πηγάζει από εσάς και ο μόνος 
διαχειριστής της είστε εσείς! Μην την 
παραχωρείτε ποτέ στους άλλους. Κάθε 
φορά που αφήνεστε και παρασύρεστε 
από τη γενικότερη κατήφεια, την 
ανησυχία και το άγχος, παραχωρείτε 
τη δύναμή σας στους άλλους. Κάθε 
φορά που αφήνετε τις ειδήσεις να 
σας στρεσάρουν, το αφεντικό σας 
να σας στενοχωρήσει, το σύντροφό 
σας να σας να σας κάνει να νιώσετε 
μειονεκτικά, παραχωρείτε τη δύναμή 
σας στους άλλους. Μην το κάνετε! 
Όλοι σας έχετε μέσα σας τη δύναμη να 
αποφασίσετε και να επιλέξετε τι θέλετε, 
πως θέλετε να περνάτε τη ζωή σας, 

πώς θέλετε να νιώθετε. Η απόφαση 
είναι δική σας. Και μόνο όταν πηγάζει 
από μέσα σας θα βρείτε τη δύναμη να 
την πραγματοποιήσετε, να ξεπεράσετε 
τα εμπόδια και τις δυσκολίες και να 
ζήσετε όπως ονειρεύεστε, όπως σας 
αξίζει. Για αυτό θα σας καλέσω να 
απελευθερώσετε τη δύναμη που έχετε 
μέσα σας. Να πάρετε την απόφαση να 
είστε ευτυχισμένοι και να εξασκείστε 
όσο πιο συχνά γίνεται. Δοκιμάστε το 
και δείτε πως νιώθετε. Ότι και να 
προκύψει, όσα προβλήματα, όσες 
δυσκολίες, ανασφάλειες, αναποδιές... θα 
τα ξεπεράσετε όλα! Η δύναμη βρίσκεται 
μέσα σας.

Τι λέτε λοιπόν, είστε έτοιμοι να πάρετε 
τη μεγάλη απόφαση;
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