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1. ΓΕΝΙΚΑ
Με την παρούσα έκθεση γίνεται μια ανάλυση των σημαντικότερων θεμάτων που
απασχόλησαν το προσωρινό Δ.Σ., το οποίο εξελέγη στην Ιδρυτική Γ.Σ. της 1ης Μαρτίου.
Tο βασικό έργο που ανέλαβε το Δ.Σ. με την εντολή της Γ.Σ., πέραν της διοίκησης του
σωματείου για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ήταν η νομιμοποίησή του. Αυτή απαιτούσε
σειρά ενεργειών, που έχουν σχέση και με δομικές αρχές οργάνωσης του Ομίλου. Το Δ.Σ.,
χάρις και στη δυναμική που είχε το όλο εγχείρημα κι εκμεταλλευόμενο τις χρονικές
συγκυρίες, προχώρησε και στην πλήρη, σχεδόν, οργάνωση του Ομίλου, σε όλα τα επίπεδα.
Ήδη, σήμερα, παραδίδει έναν Όμιλο, που από το μηδέν διαθέτει εγκαταστάσεις, ικανό στόλο
αγωνιστικών σκαφών, αθλητές, αναγνώριση και μια δυναμική, αντάξια του τόπου που
εκπροσωπεί, προδιαγράφοντας ένα ακόμη καλύτερο μέλλον για το Ν.Ο.ΣΠ.
2. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Από την Ιδρυτική Γ.Σ. της 1/3/2014 εξελέγη το προσωρινό Δ.Σ., το οποίο εκλήθη να εκπροσωπήσει τον Όμιλο στις αρχές και να προβεί στη νομιμοποίησή του.
Το Δ.Σ. συνεκλήθη σε σώμα στις 3/3/2014 και υπέβαλε αμέσως, δια του νομικού συμβούλου
του ΝΟΣΠ κ. Αχ. Τσάμη, το καταστατικό στο Ειρηνοδικείο Σπετσών προς έγκριση (αρ. αίτησης 1/2014).
Το αίτημα έγινε δεκτό στις 11/3/2014 και θεωρήθηκε στις 14/3/2014.
Στη συνέχεια το θεωρημένο καταστατικό υπεβλήθη στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, όπου και
καταχωρήθηκε στις 28/4/2014 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Πειραιώς με αρ. μητρώου 4954.
Από την ημερομηνία αυτή ο ΝΟΣΠ λογίζεται ως νόμιμο σωματείο.
Στη συνέχεια το Δ.Σ. προέβη στην έναρξη των εργασιών του ΝΟΣΠ στην Εφορία (27/5/2014).
Η αναγνώριση του ΝΟΣΠ ως σωματείου δεν συνεπάγεται, όμως, και την αναγνώρισή του ως
«Αθλητικό Σωματείο», η οποία και είναι απαραίτητη για την πλήρη νομιμοποίηση του στην
Εφορία και την έκδοση των σχετικών βιβλίων και στοιχείων.
Για να γίνει αυτή η αναγνώριση, έπρεπε πρώτα να εγκριθεί το Σωματείο από την ΕΙΟ (Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία), με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις σε εξοπλισμό σκαφών,
αθλητές κλπ.
Μετά την επίτευξη των στόχων αυτών, το Δ.Σ. υπέβαλε επίσημα την αίτηση εγγραφής του
ΝΟΣΠ στην ΕΙΟ στις 21/10/2014 κι αναμένεται η έγκρισή του συντόμως, ώστε να διεκπεραιωθούν και οι τελευταίες απαραίτητες νομιμοποιήσεις (Εφορία κλπ.)
3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Βασική απαίτηση για την αναγνώριση του ΝΟΣΠ ως αθλητικού σωματείου από την ΕΙΟ είναι
η διάθεση παρυδάτιων εγκαταστάσεων.
Επιπλέον, κι επί της ουσίας, ο Όμιλος, πέραν των γραφείων που του έχει ευγενώς παραχωρήσει το Ίδρυμα της ΑΚΣΣ, θα χρειαζόταν οπωσδήποτε και εγκαταστάσεις για τη φύλαξη των
σκαφών που θα αποκτούσε κλπ.
Στη κατεύθυνση αυτή αντιπροσωπεία του Δ.Σ. συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος
της ΑΚΣΣ και μέλος του ΝΟΣΠ καθηγητή κ. Κ. Στεφάνου και του ζήτησε την από μέρους του
Ιδρύματος παραχώρηση του λεμβοστασίου της ΑΚΣΣ. Ο κ. Στεφάνου, συνεπικουρούμενος,
πέραν του Γ.Γ. της ΑΚΣΣ, και από το μέλος της Ε.Ε. του Ιδρύματος κ. Αθ. Λαμπρόπουλο,

συμφώνησε και στην 4η συνεδρίασή της η Ε.Ε. έλαβε σχετική απόφαση παραχώρησης-μίσθωσης, έναντι συμβολικού τιμήματος.
Το λεμβοστάσιο, όμως, ήταν ως γνωστό σε κατάσταση αποσύνθεσης, οπότε και αποτελούσε
άμεση ανάγκη η αποκατάστασή του.
Αυτή προγραμματίστηκε με σχέδια του Αντιπροέδρου, ενώ η μελέτη του μεταλλικού Φ.Ο.
έγινε δωρεάν από τον πολιτικό μηχανικό κ. Νέστορα Λουκάτο (STAND ENGINEERING S.A.),
ενώ το βάρος της αποτύπωσης έφερε ο τοπογράφος. μηχανικός κ. Ευαγ. Ρουμάνης.
Οι εργασίες της αποκατάστασης έγινε με μία πρωτοφανή διαδικασία, από πολλούς τοπικούς
εθελοντές, υπό το συντονισμό του Ταμία, και με την σημαντική συνεισφορά τοπικών επαγγελματιών της οικοδομής και των μεταφορών, καθώς και συσσώμου του Δ.Σ., τα μέλη του οποίου
εργάσθηκαν και χειρωνακτικά. Ειδικά, ο μεταλλικός Φ.Ο. και η επικάλυψη κατασκευάστηκαν
από εξειδικευμένο συνεργείο, συνεπικουρούμενο πάντα από το Δ.Σ. και τους εθελοντές.
Το λεμβοστάσιο περατώθηκε εγκαίρως και εξοπλίσθηκε, κυρίως με δωρεές σε χρήμα και σε
είδος μελών και φίλων, και ετοιμάστηκε για τη φιλοξενία εκδήλωσης του Spetses Classic
Yacht Race, οπότε κι άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του στο κοινό.
4. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Έτερη βασική απαίτηση για την αναγνώριση του ΝΟΣΠ ως αθλητικού σωματείου από την ΕΙΟ
είναι η διάθεση σκαφών ιστιοπλοΐας Ολυμπιακών και /ή αναγνωρισμένων από την Ε.Ι.Ο.
διεθνών κλάσεων και ενός φουσκωτού ή ταχύπλοου σκάφους συνοδείας.
Ο ΝΟΣΠ διέθετε ήδη από την ίδρυσή του 5 σκάφη τύπου Rhodes 19, τα οποία είχαν δωρηθεί
από την ΑΚΣΣ, μαζί με τρεις κωπηλατικές λέμβους.
Τα ιστιοπλοϊκά αυτά σκάφη, όμως, αν και σημαντικής αξίας, πρώτον δεν ανήκουν σε κατά τα
ως άνω κλάση και, δεύτερον, απαιτούσαν σημαντική επισκευή κι αποκατάσταση, λόγω του
μεγάλου χρόνου με έλλειψη συντήρησης.
Οι κωπηλατικές λέμβοι, πάλι, απαιτούσαν επίσης σημαντική επισκευή κι αποκατάσταση, για
αυτές, όμως, προβλεπόταν κονδύλι δωρεών της Ο.Ε. του Spetses Classic Yacht Race 2013
και της Follie-Follie, αν και ανεπαρκές, έστω και για μία λέμβο.
Τελικά, όμως, χάρις στους καραβομαραγκούς με επικεφαλής το Νεκτάριο Κλείσα, οι οποίοι
προσφέρθηκαν να αναλάβουν τις εργασίες αφιλοκερδώς, η μία τετράκωπος αποκαταστάθηκε
με το διαθέσιμο ποσό των δωρεών για τα υλικά κλπ.
Για την απόκτηση των απαιτουμένων από την ΕΙΟ σκαφών, αλλά κι ενόψει της σχεδιαζόμενης δράσης του ΝΟΣΠ τη περίοδο του καλοκαιριού, το Δ.Σ. προέβη, σε συνεργασία με τον
Σύμβουλο Επικοινωνίας του Ομίλου «Τravelworks Communications», με επικεφαλής τον κ.
Κ. Παναγάκη, στη σύνταξη ενός χορηγικού πακέτου, το οποίο διανεμήθηκε σε επώνυμους
κατοίκους του νησιού και φίλους, καθώς και, μερίμνη του Εφόρου Ιστιοπλοΐας, σε «αδελφούς»
Ναυτικούς Ομίλους.
Το αποτέλεσμα ήταν συγκλονιστικό. Χάρις σε δωρεές των κ.κ. Αν. Μαρτίνου, P. Odier, Φρ. Σταφυλοπάτη, Λ. Μπαρδάκου, Μ. Fischer, T. Seige, B. Berneki και Άγ. Αβραμόπουλου, καθώς
και του ΝΟΠΦ (Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου) o ΝΟΣΠ απέκτησε στο μικρό διάστημα
της θητείας του προσωρινού Δ.Σ.:
 5 σκάφη τύπου Οptimist
 5 σκάφη τύπου Bug
 2 σκάφη τύπου Laser, και
 2 Windsurfers
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Ακόμη, με την προσωπική εργασία του μέλους του ΝΟΣΠ Δρ. Scott Rhodes-Viers κατά τη
διάρκεια των διακοπών του, ολοκληρώθηκε σχεδόν η αποκατάσταση του πρώτου σκάφους
Rhodes 19.
Tέλος, όσον αφορά στην απαιτούμενη κατά τα ως άνω λέμβο συνοδείας, ο μεν Γενικός Γραμματέας δώρησε στον Όμιλο μία πλαστική λέμβο μήκους 3,95 μ. με εξωλέμβια μηχανή Johnson Motor 15hp και ο Έφορος Ιστιοπλοΐας παραχώρησε στον Όμιλο διά χρήση, μέχρι να
βρεθεί καταλληλότερη φουσκωτή λέμβος, μια φουσκωτή λέμβο ZODIAC XDC M78L TYPE
1247 3.60M με μηχανή HONDA 5HP96.
5. ΑΘΛΗΤΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η τρίτη βασική απαίτηση για την αναγνώριση του ΝΟΣΠ ως αθλητικού σωματείου από την ΕΙΟ
είναι η διάθεση τουλάχιστον 10 αθλητών τριγώνου.
Όμως, δεν ήταν η απαίτηση αυτή που οδήγησε τη σχετική δράση του Δ.Σ.
Η βασική αιτία ήταν, όπως είχε προδιαγράψει και παρουσιάσει στην Ιδρυτική Συνέλευση η
τότε Συντονιστική Επιτροπή, η ανάγκη να καρπωθεί ο Όμιλος τη δυναμική για την Ιστιοπλοΐα
που είχε δημιουργήσει στην τοπική νεολαία το Spetses Classic Yacht Race.
Έτσι, με επικεφαλής τον Έφορο Ιστιοπλοΐας και, οργανωτικά, την ειδική γραμματέα Αλ. Μανώλη, το Δ.Σ. προχώρησε αρχικά στην ενημέρωση των Γονέων με την οργάνωση ημερίδας,
σε συνεργασία και με τοπικούς φορείς του νησιού και τα σχολεία και κυρίως το Σύλλογο
Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Σπετσών και την Πρόεδρο του και μέλος του ΝΟΣΠ κ. Άλκ.
Λάβδα. Η ημερίδα αυτή έγινε με μεγάλη επιτυχία στις 7/6/2014, στη πλατεία Ποσειδωνίου και
την ενημέρωση έκαναν ο Έφορος Ιστιοπλοΐας και ο προπονητής κ. Χριστοδούλου, ενώ
παρευρέθηκαν σχεδόν όλα τα μέλη του Δ.Σ. Είχε, μάλιστα, στηθεί ειδικό περίπτερο κι
εκτέθηκαν δύο σκάφη, ένα Laser κι ένα Optimist.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος ήταν πολύ μεγάλη.
Στη συνέχεια οργανώθηκε στις 11/7/2014 από το ίδιο team συνάντηση στο λεμβοστάσιο για
την οργάνωση των καλοκαιρινών μαθημάτων ιστιοπλοΐας, στην οποία εξεδήλωσαν ενδιαφέρον πάνω από 70 παιδιά. Στη συνάντηση έδωσαν το παρόν πολλοί γονείς και παιδιά, καθώς
και σύσσωμο το Δ.Σ. Μετά τις σχετικές προσφωνήσεις έγινε η ενημέρωση των γονέων και
των παιδιών από τον Έφορο Ιστιοπλοΐας και καθορίσθηκε το πλαίσιο των μαθημάτων. Ακόμη
ενημερώθηκαν οι γονείς για τις απαιτήσεις ιατρικής ενημερότητας και ασφαλείας και, τέλος,
ήρθε η ιστορική στιγμή της εγγραφής των πρώτων αθλητών του ΝΟΣΠ.
Σημειωτέον, επειδή υπήρχε η απαίτηση έκδοσης ιατρικού πιστοποιητικού για κάθε παιδί που
θα συμμετείχε στα μαθήματα, προσφέρθηκε ο Νομίατρος Πειραιά και Σπετσιώτης γιατρός κ
Νικόλαος Πλατανησιώτης να εξετάσει τα παιδιά δωρεάν.
Τέλος, στην ίδια εκδήλωση, έγινε και η απονομή τιμητικής πλακέτας στον Νεκτάριο Κλείσα
για την επισκευή της κωπηλατικής λέμβου.
Τα μαθήματα συνεχίσθηκαν όλο το καλοκαίρι. Πάνω από 75 παιδιά συμμετείχαν σε τουλάχιστον ένα μάθημα, ενώ πάνω από 50 συμμετείχαν τουλάχιστον στο 1/3 των μαθημάτων από
τον Ιούλιο ως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πέρασαν κάποιες φουρτούνες, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι πλέον ή θετικό.
Εκτός του προπονητή κ. Χριστοδούλου, ο Έφορος Ιστιοπλοΐας παρίστατο και συμμετείχε σε
όλα σχεδόν τα μαθήματα καθ’όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, παρέχοντας συμβουλές και
βοηθώντας με τις γνώσεις του. Η οργάνωση των μαθημάτων και των αθλητών καθώς και η
επικοινωνία με τους γονείς έγινε από την κ. Μαίρη Τσάνα, η οποία ωσαύτως βρισκόταν στο
λεμβοστάσιο καθ’όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Το απερχόμενο Δ.Σ. εκπόνησε, δια του Εφόρου Ιστιοπλοΐας, και πρόγραμμα εβδομαδιαίων
χειμερινών μαθημάτων και δράσεων στο οποίο συμμετέχουν οι 36 νεαροί αθλητές που
αριθμεί σήμερα ο ΝΟΣΠ.
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Η συνεργασία με τον προπονητή κ. Κ. Χριστοδούλου λύθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου και ήδη
αναζητείται νέος προπονητής. Μέχρι τότε, ο Έφορος Ιστιοπλοΐας ανέλαβε αφιλοκερδώς τα
μαθήματα του χειμώνα, ωσότου βρεθεί η κατάλληλη διάδοχος λύση, ενώ την εκγύμναση των
αθλητών ανέλαβε αφιλοκερδώς ο Δημ. Ανάργυρος και το ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ
δώρισε γυμναστικό εξοπλισμό.
Τέλος, συστάθηκε ήδη Σώμα Εθελοντών Μαθημάτων Ιστιοπλοΐας από όλους τους γονείς των
αθλητών, οι οποίοι θα συμμετέχουν, όπου είναι δυνατόν, ως εθελοντές παροχής υποστήριξης στα μαθήματα, την ασφάλεια, κλπ. μετά από σχετική εκπαίδευσή τους.
Τη διοίκηση και διαχείριση αυτού του σώματος ανέλαβε η μητέρα δύο αθλητών κ. Άννα
Βρονταμίτη.
6. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ο ΝΟΣΠ συμμετείχε στις ή/και οργάνωσε τις παρακάτω αθλητικές εκδηλώσεις:
 Συμμετοχή στο Spetses Classic Yacht Race 2014
Μετά από ενέργειες του Προέδρου του Δ.Σ., ο ΝΟΣΠ ανέλαβε τη διοργάνωση μιας από
τις εκδηλώσεις απονομής βραβείων του SCYR και συγκεκριμένα αυτή της 21/6/2014,
καθώς και το επακόλουθο Sοuvlaki Party για τα πληρώματα.
Αυτό συνεπαγόταν εθελοντική εργασία και δαπάνες μόνο για την διαμόρφωση του χώρου μπροστά από το λεμβοστάσιο και στην παραλία, για τη φιλοξενία των συμμετεχόντων, καθώς και όλα τα έχοντα σχέση με το Sοuvlaki Party, εκτός της προμήθειας
των υλικών και των ποτών.
Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία. Το κοινό είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στο λεμβοστάσιο, υποδεχόμενο από την κ. Άλκ. Λάβδα, μέλος του Ν.Ο.ΣΠ., και να εκφράζει τον
θαυμασμό του για τη σημαντική αλλαγή. Η τελετή της απονομής είχε πολύ κι εκλεκτό
κόσμο, ενώ ο Πρόεδρος, προσφωνώντας το κοινό, αναφέρθηκε στα σημαντικά επιτεύγματα του ομίλου σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή του. Μέλη του Δ.Σ.
συμμετείχαν και στις απονομές βραβείων.
Ιδιαίτερη επιτυχία είχε και το souvlaki-party, όπου το σκηνικό της παραλίας ήταν φαντασμαγορικό. Σε αυτό βοήθησαν πολύ ο Αντιδήμαρχος κ. Τζιάμος, η Διευθύντρια και το
προσωπικό της ΑΚΣΣ και το προσωπικό της Travelworks Communications.
 Cyclades Classic Yacht Race 2014
Ο ΝΟΣΠ είχε και την πρώτη του επιτυχία στο ψηλό αγωνιστικό επίπεδο, αφού το σκάφος «ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ», με καπετάνιο τον Ταμία, συμμετείχε στο «Cyclades Yacht Race –
Παραδοσιακά Καΐκια - Λέμβοι» με τη σημαία του ΝΟΣΠ και κατέλαβε την πρώτη θέση
στα παραδοσιακά καΐκια με πλήρωμα τους Ανάργυρο Μαθιό, Δημήτριο Παπαδημητρίου,
Παντελή Κορακή, Στράτο Καντζέλη και Παναγιώτη Καλύβα.
 Πρώτοι Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες του ΝΟΣΠ
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν οι πρώτοι εσωτερικοί αγώνες του Ομίλου για σκάφη
OPTIMIST και BUG στο πλαίσιο των εορτασμών της ΑΡΜΑΤΑΣ 2014, στις 12/9/2014.
Το βάρος της οργάνωσης του αγώνα είχε κυρίως ο Έφορος Ιστιοπλοΐας, συνεπικουρούμενος τον Ταμία και τη κ. Μ. Τσάνα, καθώς και τους κ.κ. Π. Τσάνα και Β. Γεώργιζα,
που με τα σκάφη τους αποτέλεσαν την επιτροπή αγώνων.
Μετά τους αγώνες έγινε, σε μια λιτή τελετή, η απονομή των μεταλλίων και κυπέλλων,
που ήταν προσφορά της εταιρείας "ΖΕΥΣ".
 Spetses Mini Marathon
Μετά από σχετική πρόσκληση της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Spetses
Mini Marathon 2014 και της Communication Lab Δρ. Μ.-Λ.Κουταρέλη, ο Ν.Ο.ΣΠ. συμ-
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μετείχε στην διοργάνωση, αναλαμβάνοντας την εποπτεία και ασφάλεια του κολυμβητικού αγώνα.
Στη δράση αυτή υποστηρίχθηκε από πολλούς λεμβούχους του νησιού.
7. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ
Η ιδρυτική πράξη υπογράφηκε από 93 ιδρυτικά μέλη.
Στη συνέχεια, το Δ.Σ. εκμεταλλεύτηκε τη δυναμική που είχε το όλο εγχείρημα και συνέχισε
την εγγραφή νέων μελών, ως πρόσφατα.
Σήμερα ο ΝΟΣΠ αριθμεί 181 μέλη, εκ των οποίων 165 είναι ταμειακώς εντάξει.
8. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Ο Δήμος Σπετσών, αναγνωρίζοντας το έργο του Ομίλου, στο ελάχιστο διάστημα της ύπαρξής
του, συμπεριέλαβε το ΝΟΣΠ στους υποστηρικτές της ΑΡΜΑΤΑΣ 2014 και του δόθηκε το προνόμιο κατάθεσης στεφάνου στην αντίστοιχη επίσημη εκδήλωση.
Αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό γεγονός, αφού πλέον ο ΝΟΣΠ αναγνωρίζεται ως σημαντικός
φορέας δράσης του νησιού.
Αντίστοιχης σημασίας, όμως, είναι και η αναγνώριση του έργου του Ομίλου από την τοπική
κοινωνία, η οποία αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, και από την διάθεση υποστήριξης του
έργου του Ομίλου.
9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Το Δ.Σ. απεφάσισε να συνεργαστεί για την επικοινωνιακή πολιτική και την προβολή του
σωματείου και τις Δημόσιες Σχέσεις του, με ειδικούς συμβούλους.
Το έργο ανέλαβε ο αντίστοιχος σύμβουλος του ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ, η εταιρεία «Τravelworks
Communications», με επικεφαλής τον κ. Κώστα Παναγάκη, δίχως επιβάρυνση του Ομίλου.
Ο σύμβουλος εξέδωσε δελτία τύπου, είχε την επιμέλεια του site και του Facebook, σε συνεργασία με το μέλος του ΝΟΣΠ Σ. Λαγό και την ειδική γραμματέα, συνέταξε το «χορηγικό πακέτο», υποστήριξε τον Όμιλο στις εκδηλώσεις, ιδιαίτερα στο SCYR, και, τέλος, επιμελήθηκε του
ιματισμού και των σημαιών του Ομίλου, σε συνεργασία με το μέλος του Δ.Σ. Ν. Νικολαϊδη.
Ειδικά ο ιματισμός, ο οποίος στη φάση αυτή περιορίσθηκε σε polo-shirts, καπέλα και Τ-shirts
είχε μεγάλη επιτυχία και συνετέλεσε, τόσο στην προβολή του Ομίλου, όσο και στα έσοδα.
Επίσης, το Δ.Σ. οργάνωσε την έκδοση κάρτας μέλους, η οποία, πέρα από το συμβολικό χαρακτήρα, θα έχει και πρακτική αξία, καθότι με αυτήν θα μπορούν να τύχουν τα μέλη των προνομίων που θα τους παρέχει ο ΝΟΣΠ, όπως εκπτώσεις σε καταστήματα κλπ.
Ήδη έχει επιλεγεί η τελική μορφή της κάρτας, βάσει των σχεδίων που εκπόνησε ο Σύμβουλος
Επικοινωνίας, και αναμένεται σύντομα η έκδοση της κάρτας.
10. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Από τα παραπάνω διαπιστώνει κανείς το μέγεθος του έργου που επιτελέστηκε μέσα σε μόλις 7
μήνες.
Έγιναν, φυσικά, και λάθη. Λάθη απειρίας, λάθη ενθουσιασμού και λάθη συμπεριφορών. Όμως
αν δεν πράξεις, δεν κάνεις λάθη. Κι από τα λάθη μαθαίνεις και γίνεσαι καλύτερος.
Όλα όμως αυτά μπορεί να έγιναν χάρις στις προσπάθειες και τα έργα των μελών του Δ.Σ.,
όμως τίποτα δεν θα είχε γίνει, αν δεν υπήρχε αυτό το ρεύμα στήριξης του Ομίλου από την
τοπική κοινωνία και τα μέλη του ΝΟΣΠ.
Οι εθελοντές, νεαροί ως επί το πλείστον, με επικεφαλής συντονιστή τους τον Ταμία του Δ.Σ.,
οι γονείς, που δεν περιορίστηκαν στο να εμπιστευθούν στον Όμιλο τα παιδιά τους, αλλά ανέλαβαν σημαντικές υποστηρικτικές δράσεις, και τα ίδια τα παιδιά, που, ποτισμένα από τα αθ--5--

λητικά δρώμενα του νησιού, που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια, μετέτρεψαν τη δίψα
τους για μάθηση των μυστικών της Ιστιοπλοΐας σε δυναμική άμιλλα.
Και ως επιστέγασμα, μας χάρισαν αυτά τα όμορφα πλάνα που ζήσαμε στην Αρμάτα, με τα
πανιά του στολίσκου του ΝΟΣΠ να αρμενίζουν στη θάλασσα της Μπουμπουλίνας, του
Μπαρμπάτση και των υπολοίπων συμβόλων της Σπετσιώτικης Ναυτοσύνης.
Όλοι αυτοί στήριξαν με όλες τις δυνάμεις τους το έργο, για το οποίο σήμερα δηλώνει περήφανο το απερχόμενο προσωρινό Δ.Σ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Αντώνης Βορδώνης
Πρόεδρος

Δημήτριος Ανάργυρος
Γενικός Γραμματέας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ:
 Σε όλους τους δασοπυροσβέστες εθελοντές, μα πιο πολύ απ’όλους, στον …Ben.
 Στους γονείς κι ιδιαιτέρως στην Μαίρη Τσάνα, που ανέλαβε το φορτίο της οργάνωσης
των μαθημάτων και των αθλητών και την επικοινωνία με τους γονείς, καθώς και στην
Άλκηστη Λάβδα για τη βοήθειά της και στην κ. Άννα Βρονταμίτη που ανέλαβε την
οργάνωση των εθελοντών για τα χειμερινά μαθήματα ιστιοπλοΐας.
 Σε όλους τους δωρητές των σκαφών, τους κ.κ. Αν. Μαρτίνο, P.Odier, Φρ. Σταφυλοπάτη,
Λ. Μπαρδάκο, Μ. Fischer, T. Seige, B. Berneki και Άγ. Αβραμόπουλο, καθώς και στην
AKSS, τον ΝΟΠΦ, τον ΝΟΕ και τη Follie-Follie.
 Σε όλους του αρωγούς, τους κ.κ. Δρ. Κων.Αναγνωστόπουλο, Μ. Βορδώνη, Dr. Scott
Rhodes-Viers, Φιλ. Δεμερτζή-Μπούμπουλη, Δημ. Ανάργυρο και Εμ. Παντελή.
 Σε όλους τους υποστηρικτές, τους κ.κ. Dr. Anne-Marie Anagnostopoulos, Λοϊζο Ιωάννου, Νικ. Λυκιαρδόπουλο, Dr. Robert Natan Shaw, Ρϊα Δούνια, Στ. Λαγό, Ν. Λουκάτο,
Eυ. Ρουμάνη, Κων.Τζιάμο, Παν.Τζιμάνη, Νικ.Τσάνα, Παν.Τσάνα, Β. Γεώργιζα, Κ.
Θυμαρά, Ν. Κόκκορη, Ν. Χιώτη, Αν. Θυμαρά, Ι. Γκιώνη, Ν. Δαμδημόπουλο, Αφους
Βρονταμίτη και τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ «ΝΗΡΕΑΣ»
 Στον Δρ. Νικόλαο Πλατανησιώτη που εξέτασε παιδιά δωρεάν.
 Στην Ε.Ε. της ΑΚΣΣ και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο καθηγητή κ. Κων/νο Στεφάνου, το μέλος της Ε.Ε. κ. Αθανάσιο Λαμπρόπουλο, την Διευθύντρια κ. Ζωή Παπαδάκη και το
προσωπικό του Ιδρύματος..
 Στο Δήμο Σπετσών
 Στον κ. Κ. Παναγάκη και το προσωπικό της «Τravelworks Communications», ειδικά δε
στην κ. Νάντια Πασχάλη, για την υποστήριξη στον τομέα της επικοινωνίας.
 Στη Θέτη Σύρμα και το προσωπικό του ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ για την αμέριστη βοήθειά τους
στο έργο του Ομίλου
και, “last but not least”
 Στην «ψυχή» και το «μυαλό» του Ομίλου, την Αλεξάνδρα Μανώλη, που δίχως αυτήν θα
είμασταν ένα ενθουσιώδες μεν, αλλά όχι κι ένα οργανωμένο Σωματείο.
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