
Αγαπητοί Υποστηρικτές του Ναυτικού Ομίλου Σπετσών,

 

Σάς ευχαριστούμε για την αθρόα εγγραφή σας ως υποστηρικτές για τη δημιουργία του

«Ναυτικού Ομίλου Σπετσών» και για την επιλογή μας ως συντονιστική επιτροπή που

κινεί τις διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η ίδρυσή του.

 

Ορθώς αναφέρθηκε στην πρώτη μας συνάντηση πως η δημιουργία ενός ομίλου με

ναυταθλητικό προσανατολισμό, αλλά και άλλες δράσεις, πολιτιστικές κλπ., ταιριάζει

απόλυτα στη μακρά και πλούσια ναυτική ιστορία, αλλά και στον κοσμοπολιτισμό του

νησιού μας.

 

Στη συνάντηση ο κ. Εμμ. Βορδώνης μάς υπενθύμισε την ευτυχία και περηφάνεια που

βλέπαμε στα πρόσωπα των παιδιών που αγωνίζονταν στο

πρόσφατο Spetses Mini Marathon. Έχοντας αυτή την εικόνα στο νου, πρέπει να

συνεργαζόμαστε ώστε να τους δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες για να μετέχουν, να

μαθαίνουν και να διαπρέπουν - κάτι που άλλωστε ισχύει για τους εαυτούς μας και για

τις επόμενες γενιές. Ένας από τους κύριους στόχους του «Ναυτικού Ομίλου Σπετσών»

θα είναι η επιτυχής οργάνωση, διαχείριση και ενθάρρυνση τέτοιων δραστηριοτήτων.

 

Η αθρόα προσέλευση στην εναρκτήρια συνάντηση την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013

στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών (ΑΚΣΣ) και τα ηλεκτρονικά

μηνύματα από όσους ζητούν να συμμετάσχουν σ΄αυτό το σημαντικό

εγχείρημα, δείχνουν αναμφίβολα πως οι κάτοικοι των Σπετσών είναι πρόθυμοι να

ενώσουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν έναν επιτυχημένο όμιλο, που θα

εμπνέει στους ντόπιους και στους επισκέπτες την αγάπη προς τη θάλασσα και τον

θαλάσσιο αθλητισμό.

 

Πιστεύουμε ότι συμφωνείτε πως η γενναιόδωρη προσφορά της ΑΚΣΣ, δηλαδή η

παραχώρηση χώρου για την έδρα του Ομίλου, καθώς και 5 ιστιοπλοϊκών σκαφών

τύπου «Rhodes 19» και 3 κωπηλατικών λέμβων, δίνει ένα ισχυρό κίνητρο ώστε να

επισπεύσουμε τις διαδικασίες για την ταχύτερη δυνατόν αξιοποίηση αυτών των πόρων.

 



(Φωτογραφίες: Νίκος Μαρματσούρης; 27/10/2013)

Με τη βοήθεια της Αλεξάνδρας Μανώλη, που προσφέρθηκε εθελοντικά να εκτελεί

χρέη γραμματέως του ομίλου, προβαίνουμε στα εξής:



 

1.                  Συντάσσουμε το σχέδιο καταστατικού του Ομίλου, σε συνεργασία με

σοβαρά νομικά γραφεία με εμπειρία στα αθλητικά. Συμβουλές και

υποστήριξη από ειδικούς ανάμεσά μας ή φίλους, είναι καλοδεχούμενες. Το

τελικό σχέδιο θα τεθεί προς διαβούλευση.

 

2.                  Επεξεργαζόμαστε σχέδιο για τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και τους

πόρους που χρειάζονται για ένα αρχικό πρόγραμμα ιστιοπλοΐας το 2014.

 

3.                  Επεξεργαζόμαστε την ταυτότητα του Ομίλου και τα εργαλεία

επικοινωνίας του, λ.χ. βάση δεδομένων και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ

προβλέπεται και η δημιουργία ιστοσελίδας.

 

4.                  Γίνεται η επεξεργασία προτάσεων λογότυπου. Οι τελικές προτάσεις θα

τεθούν προς διαβούλευση στο εγγύς μέλλον.

 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ν.Ο.ΣΠ.

Δημήτρης Ανάργυρος

Αντώνης Βορδώνης

Νίκος Νικολαϊδης

Αλέξανδρος Μπούφης

Μανόλης Παντελής

Πέτρος Πετρακόπουλος

 

Administrat ion: Αλεξάνδρα Μανώλη

Contact : nosp.spetses@gmail.com

Dear Spetses Yacht Club Supporters,

mailto:nosp.spetses@gmail.com


First ly, thank you for registering your support for the establishment of the ‘ΝΑΥΤΙΚΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ / Spetses Yacht Club’ and secondly, your support for us as the

Coordinating Committee init iat ing the inaugural steps to bring the club to fruit ion.

As was presented at the introductory meeting, a club dedicated to recreational

and competit ive nautical endeavours but also other activit ies e.g. cultural, etc. is to

be created; this is fit t ing with the island’s long and rich marit ime history and its

cosmopolitan nature.  

To paraphrase Mr. Vordonis’s sent iments spoken at the meeting, ‘taking the

example of the recent Spetses Children’s Mini Marathon, where one saw happiness

and pride on the faces of the children who took part, we should work together to

provide further opportunit ies for them, ourselves and future generat ions to

part icipate, learn and excel’.  One of the main aims of the ‘Spetses Yacht Club’ will

be to successfully organise, manage and encourage such activit ies. 

With such a large turnout at the init ial meeting, held last Sunday at the Anargyrios

and Korgialenios School of Spetses (AKSS), and the subsequent emails from those of

you interested in gett ing involved, it  is clear that without a doubt the people of

Spetses are keen to join forces to create a successful club dedicated to inspiring

locals and visitors alike to embrace an empathy with the sea and sea-based sports.

You will agree that AKSS’s generous donations, including providing a home for the

future Spetses Yacht Club and the use of 5 ‘Rhodes 19’ sail boats and 2 rowing

boats, has provided an enormous incentive to ensure that these resources be put to

good use as soon as possible.

With the help of Alexandra Manoli, who has volunteered to act as the club's

administrator, the up-coming obligations are:

1.      The club’s ‘Statute’ (Καταστατικό) is current ly being drafted in co-operat ion with

professional legal offices with experience in sports management. Advice and

support from experts among us or friends is most welcome.  A ‘final draft’ will be

made available for review.

2.      A plan is being worked on to establish the equipment, facilit ies and resources

required for an init ial sailing programme for 2014. 

3.     The club’s identity and communication tools are being worked on e.g. contacts



database, social media, website.

4.     The Spetses Yacht Club Logo is current ly being worked on. The final proposals will

be made available for review in the near future.   

Keep an eye out for future emails/notices

Please keep in touch.

Spetses Yacht Club (NOSP) Coordinating Committee

Dimit ris Anargyros

Adonis Vordonis

Nikos Nikolaidis

Alexandros Boufis

Manolis Pandelis

Pet ros Pet rakopoulos 

Administrat ion: Alexandra Manoli
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